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 ריֿפניירַא
 -ייב ףיוא ןוא "עקמָאַדַאר , לכייט םענופ טייז רעטכער רעד ףיוא

 ןופ קידמורד 'מק 100 ךרע ןַא ,"ענשטעלמ , סולפנבעל ןייז ןופ ןטייז עד
 ,םָאדַאר - טָאטש עשיליופ עטלַא יד טגיל ,טָאטשטּפױה רעשיליופ רעד
 ,סעיסעסמייס עשיצירפ יד מימ טָאטש יד ךיז טסוחי ןרעדנַא ןשיווצ
 -פָא ,רעטלַאלטימ ןטעפש ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא טרָאד ןענייז עכלעוו
 םעד טרעדנערַאפ לָאמ ןייא טינ ןבָאה ןעגנוציײלפרַאּפ ןוא תומחלמ עט
 ןייא ןופ רעמנעצ ריא ייברעד קידנקוררעביא ,טָאטש רעד ןופ ןעזסיוא
 ,ןרעדנא ןפיוא טרָא

 ןט19 ןיא .ןליופ ןיא עירטסודניא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ
 םָאדַאר ךיז טקור ,טעטש יד ןופ ילברעדנַאנופ ןקיטייצכיילג ןטימ ,ה"י
 רעד ןיא לעיצעפס - רעטרע עטשרעדָאּפ יד ןופ םענייא ףיוא סױרַא
 מרעוו ןבעל עכעלטּפַאשטריװ סָאד ,עירטסודניא-קימַארעצ ןוא -רעדעל

 -ַאר -- ,קישַאר ךיז טבייה גנורעקלעּפַאב רעד ןופ לָאצ יד ,וויסנעטניא
 םענרעדָאמ ַא טימ טָאטשסױרג ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד ןָא טמענ םָאד
 -רימווצ 'װעג ןיא טָאטש עטסערג יד םורַא ױזַא טרעוו ןוא ןעזסיוא
 ,דנַאל

 -ַאר ןיא בושי ןשידיי ןטלַא ןַא ןופ ןרופש יד סָאװ ,םעד בילוצ
 ןמלַא ןיא זַא ,ןטפױהַאב וצ רעווש זיא ,עכַאווׂש רעייז ןענייז אּפוג םָאד
 ,גנוכערברעטנוא ןָא ןבעל שילהק שידיי ַא טריטסיזקע טָאה םָאדַאר
 -עג לָאמ ןייא טיו ןבָאה ןדיי זַא ,ךעלנײשרַאװ יו רעמ רעבָא זיא'ס
 ךיז ןבָאה ןעגנוימַאב ערעייז רעבָא ,ןעלצרָאװרַאפ ךיז טרָאד טווורפ
 ,ה"י ןט19 ןופ בייהנָא ןיא טשרע .,םישוריג טימ טקידנערַאפ קידנעטש
 ןבָאה ,(*סעיגעלעווירפ , עטמירַאב יד טרילונַא ןעוועג ןיוש ןענייז'ס ןעוו

 ןצעזאב ךיז ןדיי ןזאלרעד וצ טינ םוטרעגריב ןכעלטסירק םעד ראפ עיגעליווירפ (+
 .םאדאר ןיא



 א עמ

 -ילער רעייז ןעיוב ןוא טָאטש רעד ןיא ןצעזַאב וצ ןבױהעגנָא ךיז ןדיי
 -פױא ויא'ס ,הלהק ַא ןענַאטשטנַא ויא'ס ,ןבעל ךעלטפַאשלעזעג-זעיג
 .עכלעוו .,םָאדַאר ןייק ,םינינב דנַא"א הוקמ ַא ,לוש ַא ןרָאװעג טיובעג
 ןדיי ןעמָארטש ןָא ןבייה ,עשרַאװ -- עקָארק טקַארט ןטיירב ןפיוא טגיל
 ןָא טבייה םָאדַאר עשידיי סָאד ,םיבושי ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ
 ,ןסקַאװ

 םָאדַאר ןיא בושי ןשידיי ןגנוי ןופ גייטשפיוא רעכעלטנגייא רעד
 ךיוא טמוק טינשּפָאטײצ םעד ןיא .רָאי 75 עטצעל יד ףיוא סיוא ,טלַאפ
 יוברעדנַאנופ םייב טסייג-סגנומענרעטנוא רעשידיי רעד קורדסיוא םוצ
 -בַאּפ ןוא רעזייה ןעיוב ,ןסַאג עיינ ןענעפע םייב -- ,טָאטש רעד ןופ
 ןופ ןבעל ןכעלטּפַאשטריװ ןיא גייזוצ ןייא ןייק טעמכ ָאטינ זיא'ס .ןקיר
 ,קיטנָאק קרַאטש ןייז טינ לָאז לייטנָא רעשידיי רעד ּוװ ,םָאדַאר

 סָאד ךיוא ךיז טסקַאװעצ ילבפיוא ןשימָאנָאקע ןטימ לעלַארַאּפ
 ,םָאדַאר ןיא ץובק ןשידיי ןופ ןבעל עקיטסייג ןוא עכעלטּפַאשלעזעג
 ךיז ןבָאה ןעננוגעוועב עדייכ) הלכשה ןוא תודיסח ןשיוװצ טיירטש רעד
 םעד טרעקַאעצ סםָאדַאר ןיא ךיוא טָאה ,(ךעלטעפש לסיב ַא ןויװַאב ָאד
 ;גנוגעװַאב-סנַאסענער רעשידי רעד רַאפ םיירגענוצ םיא ןוא ןדָאב
 ;טלצרָאװרַאפ ףיט ןוא טיירב ןעוועג זיא קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד
 רעד ףױא ויטקַא ןוא קידוװעעזנָא ןעוועג זיא םוילַאיצָאס רעד ךיוא
 עועינילער-רוטלוק ןוא עלַאיצָאס עריא טימ .הלחק יד ,סַאג רעשידיי
 ןבעל עקידלדורפש ןוא עקיטסַאה סָאד טרילוגער טָאח ,סעיצוטיטסניא
 ,םָאדַאר ןשידיי ןגנוי ןופ

 -וקת רעד ןיא םינכש עשיליופ יד טימ ןדיי יד ןופ ןעגנויצַאב יד
 רעדנַאנַא ןשיווצ םזינָאגַאטנַא רעד .עכעלגערטרעד ןעוועג ןעניייז הפ

 ןעמרָאפ עשיטסַארד ןייק ןעמונעגנָא טינ ,ללכ ךרדב ,טלָאמעד טָאה
 .ןרעדנע ןביױהעגנָא עגַאל יד ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא טשרע
 יד ןגעק ףמַאק רעד ןעוו ,ןטניוו-בירעמ עיינ יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 עשינכש יד ךיוא ןבָאה ,ןליופ ץנַאג ןיא ןרָאװעג טקרַאטשרַאּפ זיא ןדיי
 ,גָאט.וצ גָאט ןופ ןרעגרערַאפ ךיז ןביוהעגנָא םָאדַאר ןיא ןעגנויצַאב

 סױרג ױזַא ויא הנכס יד זַא ,טנַאעג טינ רענייק רעבָא טָאה'ס
 -כַא ןוא טכירעגמוא .ןלַאפעגּפָארַא ויא תיחשמ רעד .טנעָאנ ױזַא ןוא
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 -עדנַא עלַא ןופ גנוטָארסױא רעשינָאלוװיײט רעד טימ ןעמַאװצ ,קידתוירזי
 -פָא םָאדַאר עשידיי עגנוי סָאד ךיוא זיא ןליופ ןיא םיבושי עשידיי ער
 ,דרע רעשיליופ רעד ןופ ךַאלפרעביױא רעד ןופ ןרָאװעג טשיועג

 תובא ערעודנוא ּוװ ,טָאטשמויה רעזדנוא רעייפ ןטימ זיא קעװַא
 -סיױא ,טמיורטעג ןוא טפמעקעג ,ןּפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה רימ ןוא
 ןיק רעמ ָאטינ .בושי רעשידיי רעד לצרָאװ ןטימ ןרָאװעג זיא ןסירעג
 / .סױא -- ָאטינ םָאדַאר ןיא ןדיי

 םעניא טרעמַאלקעג ךיז רימ ןבָאה ,ןטעצַאק יד ןיא- קידנעייז
 רעד רַאפ ןבײרשַאב ןוא ןלייצרעד ןענעק וצ ידכב ,ןבעל ןקידלפש
 קלָאפ םענעגייא םעד ןוא -- "שטנעמרעבייא ,, ןופ טײקמַאזיױרג יד טלעוו
 ,תורודל ערעל ַא

 ןופ םשה-שודק ןוא גנוטכינרַאפ ,ןייפ ןוא םירוסי ןופ הלגמ יד
 ,ךוב םעד ןיא רעביא םירבחמ יד ןביג םָאדַאר ןשידיי

 -פָא טעװ קלָאּפ-ןיק סָאד ןעוו ,ןידה-םוי ןפיוא ךָאנ ןמרַאװ רימ
 טָאג רעד ןעוו ,טולב םענעסָאגרַאּפ ןקידלושמוא ןרַאּפ גנונעכער ַא ןבעג
 .ןעניישרעד טעוװ טייקיטכערעג ןוא טּפשמ ןופ

 ןופ ןרערט ןוא םירוסי ןופ לגָאל ַא ןייז ךובקנעדנָא סָאד לָא
 רעד וצ רעייטשוצ ַא ןייז ךוב סָאד ךיוא טעוװ רשּפא ,םישודק ערעזדנוא
 -ירעלטיח יד שטָאכ לייוו ,עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג

 - ךעלגע ךיז וצ ןעוועג םוטעמוא ןענייז ןדָאטעמ- סגנוטָארסױא עש
 -רַאנגייא ןייז ,קיגַארט עשיפיצעפס ןייז טַאהעג טרָא סעדעי ךָאד טָאה
 ,םשה-שודק ןקיט

 ערעזדנוא ןופ קנעדנָא ןקילייה םעד ךיז טימ ןעמענטימ רימָאל
 ,לארשי ןיא הלואנ רעלופ רעודנוא וצ געוו ןפיזא רעריטרַאמ

 !דע-ימלועל 'ךורב םרכז יהי

 יא
+ * 

 עכלעוו ןיא ,ןלױּפ ןיא טעטש עקינייוו יד וצ טרעהעג סָאדַאר
 טעמב ,סעירעּפירעפ יד ףיוא ןה ,אפוג טָאטש ןיא ןה ,ןבילבעג ןענעז'ס
 -רַא עשידיי ערעסערג ,(44,7,26) עיצַאוקַאװע רעקיטליגדנע רעד וצ זיב
 -טשער, ןיא ןענייז "גנולדיזסיוא רעסיורג,, רעד ךָאנ ,ןטייהנייא-סטעב
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 ןיא .ןדיי 5000 ייב ןעװעג ןרעגַאל עקיאייברעד ערעדנַא ןוא "ָאטעג
 .צ"ק ןופ ףעגנַאגעגסױרַא םָאדַאר ןופ ןענייז עיצַאוקַאװע רעד ןופ גָאט
 ,(דנא"א ָאקסישורַאקס ,יקנָאיּפ רעסיוא) םָאדַאר רעגַאל-סטעברַא ,ןילבול
 | ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 2700 ךרע ןַא

 ,ץיוושיוא ךרוד טריפעג טָאה ,(סיפ וצ וושַאמָאט זיב) געוו רעד
 ןעניז רעדניק יד טימ סרעטומ יד -- ןעיורפ יד ןבילברַאּפ ןענייז ָאד
 רעביא ןופ לָאצ ַא ןיא ,רענעמ יד .גנוטכינרַאפ ףיוא ןערָאװעג ןעמונעג
 -ַאלנבעל) ןעגניהייפ צ"ק ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפסנַארטּפָא ןענייז ,0
 ,גרעבמעטריוו ,(רעלײװצַאנ ןופ רעג

 -צ"ק יד טָאה 1945 רַאונַאי זיב רעבָאטקָא ףוס ןופ קידנבײהנָא

 ןרעגַאל-סמעברַא ןיא ןשטנעמ .עטנוזעג בור סָאד טקישעגרעביא גנוטייל
 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ןעגניהייפ ןוא ,(לייט ןט2 ןיא ייז ןגעוו)

 עקנַארק עלַא רַאפ "רעגַאל-סגנולָאהרעד , רעדָא ,ריווער-ןקנַארק ַא

 ,עקנַארק יד .הביבס רעצנַאג רעד ןופ ןעגנילטפעה עטיױט-בלַאה ןוא
 ענעדײשרַאּפ ןופ ןדיי קילטנעצ רָאפ ַא ןעוועג ןענייז'ס עבלעוו ןשיווצ
 ןברָאמשעג ךרפ-תדובע ןוא ןעגנוקינייפ ,רעגנוה בילוצ ןענַײז ,רעדנעל

 ,(49.4,7) ןוױצנַארפ יד ךרוד גנוײרּפַאב דעד ןופ גָאט ןיא ,זײװנסַאמ
 ןױש -- ןשטנעמ 230 ךרע ןַא יו רעמ טינ .ןבילברַאפ רעבירעד ןענייז
 ,גריבנעױנ ךרוד ,ונחיו ועסיו ַא ךָאנ .ןעמַאזוצ עקנַארק ןוא עטנוזעג
 לייט ןטסערג םוצ ,עטײרּפַאב יד ןענייז  ,לעצנעגנַאל סָאלש ,םייחסנעב
 ,ענָאו 'מַא ,טרַאגמומש ןייק 1945 טסוגױא ןיא ןעמוקעגנָא ,רעמָאדַאר

 -שטייד ןלייט עקירעביא יד טימ גנודניברַאפ . יד זיא . ןשיווצ ןיא
 דיז ןבָאה עטנַאקַאב ןוא םיבורק ךעלטשער ,רעטכייל ןרָאװעג דנַאל
 -סור ןופ םָארטשרעדנַאוװ ןטימ .ןעמַאוצ ןבילברַאפ ןיוש ןוא טכוזעגפיוא
 ,טרַאגטוטש ןייק רעמָאדַאר ערעטייוו ןעמוקעגנָא ןענייז ןליופ ןוא דנַאל
 ןרָאװעג טרעסערגרַאפ טייצ רעצרוק ַא ןיא םורַא ױזַא זיא רעגַאל רעד
 -נייר ןוא קרַאמסיב ;ןסַאג 9 יד ןופ ןלייט עטשרעבייא יד ןעמונרַאפ ןוא
 טלייצעג ןיוש רעגַאל רעד טָאה 1946 ןופ םישדח עטשרע יר ןיא .גרובס
 (*,רעמָאדַאר בור סָאד -- רעגיווונייא 0

 3000 ךרע ןא ןבילבראפ גנויירפאב רעד ךאנ ןענייז תורעשה ערעכיז טינ טול (*
 . .ןדיי רעמאדאר



 - יש =

 רעמָאדַאר עטעװעטַארעגּפָא לָאצ ערעסערג ַא סָאװ ,טקַאפ רעד
 ײר רעטשרע רעד ןיא טָאה ,טרָא ןַײא ףיוא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה
 ןַא ןופ םרָאפ ןיא ,הבצמ ַא ןלעטש וצ ןליוו ןוא קנַאדעג םעד ןריובעג
 זיא ליצ םעד וצ ,םָאדַאר ןשידיי םענעטינשרַאּפ גנוי םעד ,ךובקנעדנָא
 ןופ טָאה רעכלעוו ,("ןדיי רעמָאדַאר ןופ טעטימָאק ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג
 עלעיצעפס ַא טלייטעגסיוא טעטימָאק םעד בלַאהרעסױא ןוא ךיז ןשיווצ
 יד .ץיפש רעד ןיא גרעבנעטָאר .י ירגמ טימ ,(**עיגעלָאק-עיצקַאדער
 ןייק טינ ךיוא ןוא רעלטּפַאשנסיװ ןייק טינ ןענייז רעדילגטימ-עיצקַאדער
 ןָאטעג ייז ןבָאה טעברַא רעייז רעבָא -- ןשטנעמנעפ עלענָאיסעּפָארּפ
 ,ליפעג-תוירחא ןפימ ןוא טסנרע ןטסערג ןטימ

 םעד רַאפ ןטנעמוקָאד ןוא די-יבתכ עקירעהעג ןעמוקַאב וצ ידכב
 ןוא י"א ,ןליופ ןייק ןדנָאװעג ךיז טעטימָאק רעמָאדַאר רעד טָאה ,ךוב
 -ַאווש ַא ןעוועג ףווּפָא רעד זיא ןרעױדַאב םוצ ,םיל-רבעמ ןופ רעדנעל
 -ירב תילב ,ןסָאלּפעגניא טינ ןענייז ןלַאירעטַאמ עטסנרע ןייק -- רעכ
 -מַאז טימ ןענעגינגַאב טוומעג עיגעלָאק-:דער יד רעבירעד ךיִז טָאה הר
 טרַאגטוטש ןיא ,טרָא ןפיוא תודע-תיבג ןופ ךמס ןפיוא ןלַאירעטַאמ ןעל
 םעד ןטעברַאַאב ןוא ןעלמַאז ןופ ןפוא םעד ןלעטשטסעפ ןבָאנ ,אפוג
 ךוב ןטנַאלפעג ןרַאפ סעינילדנורג יד ןוא רדס םעד ,ףָאטש םענעמוקַאב
 ,טעברַא רעד וצ ןטערטעגוצ עיצקַאדער יד זיא --

 יד ןבָאה ןשינעעשעג ןוא ןטקַאּפ עקיבלעז יד .ןוא ענייא ןגעוו

 ןפיוא יא םידיחי ייב יא ,ןתודע-תיבג ןעמונעגפיוא רעדילגטימ-עיצקַאדער
 טימ לַאירעטַאמ םענעמוקַאב םעד ןכײלגרַאּפ ןכָאנ .געוו ןוויטקעלָאק
 זיירק ןרעסערג ַא רַאפ ןרָאװעג טנעיילעגרָאפ טשרע רע זיא ,רעדנַאנַא

 -עגטסעפ ןוא טריגערָאק קיטליגדנע ןיוש טָאה רעכלעוו ,רעמָאדַאר

 -רָאפ ערעסערג ךָאנ ַא ,ןלַאפ עטלדנַאהַאב יד ןופ תמא םעד טלעטש
 -קַאפ עטנַאקַאב קיניײװ ןופ ןתודע-תיבג יד טרעדָאּפעג ןבָאה טייקיטכיז

 -רַאּפ ףיוא טימַאב ךיז עיצקַאדער יד עקַאט טָאה ןלַאּפ עכלעזַא ןיא ,ןמ

 .מ .י .גרעבנעטאר .מ :ערעדנא ןשיווצ טרעהעג ןבאה טעמימאק רעמאדאר םוצ (+
 .ןאמראק .ג ןוא ןאמטכיר ,ל ,טראגנייוו ,י ,ןאמטוג

 רענבאשז י ,גרעבנעטאר .י ירגמ :טרעהעג ןבאה עינעלאק-עיצקאדער רעד וצ (**
 .ןאטטוג .מ ןוא ןאמטכיר .ל ,ףראדזיירג .ד ,גרעבנעטאר .ר



 יו

 םעד ןליישוצסיוא ידכ ,תמא ןעיונעג םעד ןשרָאּפוצכָאנ םינפוא ענעדייש
 | | ,הפילק רעד ןופ ךות

 טימ ןגָאז טינ ךיז טזָאל ,ןעלטימ-טכיזרָאפ עלַא ץָארט ,תאז לכּב
 טרָאד ןוא ָאד ךוב םעד ןיא ךיז ןבָאה סע זַא ,שייקרעכיז רעצנַאג רעד
 טוָאל סָאד ןוא ,ןמייקכעלטקניפמוא זיא'ס עכלעוו ןעמוקַאבנײרַא טינ
 (1946) ןַאד ךָאנ זיא טייצ יד -- ,ןרעלקרעד טכייל .סנקירעביא ךיוא ךיז
 ןַא ערעפסָאמטַא יד ,ןשינעעשעג עקילױרג יד וצ טנעָאנ רָאנ ןעוועג
 ץלַא סָאד .טרינָאיצָאמע קרַאטש -- רעלייצרעד-תודע יד ,עטציהעגנָא
 ןעמונעג עקַאט ןענייז ןטנעמָאמ עלַא יד .ןורכז םעד טקריװַאב טָאה
 זיא'ס ,לַאירעטַאמ םענעמוקַאב םעד ןטעברַאַאב םייב טכַא ןיא ןרָאװעג
 -ילגטימ-עיצקַאדער יד רעבָא ןענייז יצ ,ןטסָאמעג ןוא ןגיוװעג ןרָאװעג
 רַאפְרעד ץלַא זיא'ס .-- לַאפ ןדעי ףיוא ?וויטקעיבָא גונעג ןעוועג רעד
 ,ןרָאװעג ןָאטעג

 ןזָאל, וצ ןשטנעמ טביולרעד וייוורעטרע ךיז טָאה עיצקַאדער יד
 -ימרפ טימ ,ענעגיוצעצ ןלעטש ןַארַאפ ךוב ןיא עקַאט ןענייז ."ןדער
 טפרַאדַאב ןטלָאװ עכלעוו ,ןלַאפ טניפעג ריא :טרעקרַאּפ ןוא -- םיטרפ
 -יז רעמ ןופ ןלעּפ בילוצ רעבָא -- תוכיראב רעמ ןרעוװ וצ טלדנַאהַאב
 .ןעוועג רצקמ ןעמ טָאה ןלעװק ערעב

 -יּפָאזָאליפ ןוא עשיגָאלָאביספ ןרָאװעג ןטימעגסיוא ךיוא ןענייז'ס
 ןטכױלַאב ןטימ טנגונגַאב ךיז ןבָאה רעדילגטימ-'דער יד ,תוריקח .עש
 םעד ןעניפעג ןוא ףױלרַאּפ רעייז ןבײרשַאב ,ןשינעעשעג ענעבעגעגנָא
 ןופ דליב ַא ןבעג וצ טימַאב ךיז ןבָאח ייז ,ייז ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ
 ןטעצַאק יד ןיא געוו-הסיסג םעד ןןופ ןוא ָאטעג ןיא ןבעל ןלופנייפ
 ,רעמ טינ ןוא -- סָאד

 ;ןלייט ייווצ ףיוא טנַאלּפעג ןעוועג םיורָאפ ןופ זיא ךובקנעדנָא סָאד
 ןשטייד יד ףרוד סָאדַאר ןריּפולָא ןופ טייצ יד םורַא טמענ לייט עטשרע יד
 םָאדַאר ןיא ןרעגַאל עשידיי יד ןופ עיצַאוקַאװע רעקיטליגדנע רעד זיב
 יד ןופ געוו-םוניהנ םעד ןבעגרעביא ףרַאד לייט עטייווצ יד ,(1944,7,26)
 -וצ .גנויירפַאב רעד וצ זיב ןטעצַאק עשירעלטיה יד ךרוד רעמָאדַאר
 ןדיי - גנַאג ןלופ ןיא ןיֹוש זיא הינמרג תאיצי סָאװ ,רעבָא םעד ביל
 -טרָאגמוטש רעגַאל רעד ךיוא ןוא -- לארשי ןייק הלוע זיײװנסַאמ ןענייז



 - ׂשו --

 -ַאב רימ ןבָאה - ןרעוװ טזיילעגפיוא ןצרוק ןיא אמתסמ טעוו ,טסעוו
 עטשרע יד :קיטרַאפ ןיוש זיא סָאװ סָאד ,ןבעגוצסױרַא לייוורעד ןסָאלש
 ןרעװ טקיטרַאפעגסױא ןיוש טעװ ,רימ ןפָאה לייט עטייווצ יד ,ליימ
 םייב ךיז טניפעג לַאירעטַאמ סָאד) .לארשי ןיא רעמָאדַאר ערעזדנוא ךרוד
 ,ןרַאלפמעזקע 3 ןיא ןבירשעגרעביא טציא טרעוו ןוא רענבַאשז ,ד 'ח
 אוויי םוצ רענייא ,לאלשי ןייק ןרעוו טקישעגּפָא טעװ רענייא עכלעוו ןופ
 ,(רענבַאשז ,י 'ח םייב ןּביילברַאפ טעוו רענייא ןוא קרָאידוינ ןייק

 ןרָאװעג טכַאמעג ויא לייט רעטשרע רעד ןופ טעברַאטּפיױה יד
 -עג ךישממ טעברַא יד ןבָאה רעטעּפש .גרעבנעטָאר .י 'רגמ 'ח ןכרוד
 לַאירעטַאמ טיירגעגוצ ךיוא טָאה רעכלעוו) רענבַאשז .י ח"ח יד ןעוו
 ,ףרָאדויירג .ד 'ח ןוא (לייט רעטייווצ רעד רַאפ

 ןבָאה עיגעלָאק-ידער ןיא ארבג-יּפולח יד זַא .ןּפָאה ןליוו רימ
 -עג ,ךוב ןופ טייקכעלטייהנייא רעד ףיוא ןעוועג עיּפשמ ךס ןייק טינ
 ןופ טירָאלָאק רעד ,ןעמעננָא ןעמ ףרַאד ,זייוורעטרע רשפא טָאה ןטיל
 ,ךַארּפש רעד

 טעטימָאק-רעגַאל םעד ןעקנַאד רימ ןליוו ט,יהנענעלעג רעד ייב
 רַאפ ,קרָאי-וינ ןיא טּפַאשנַאמסדנַאל רעמָאדַאר רעד ןוא טרַאגטוטש ןיא
 ח"ח יד ךיא טמוק קנַאד ןלעיצעּפס ַא ,ףליחמימ רעלעירעטַאמ רעייז

 -ַאב ןבָאה עיגרענע ןוא ימ סנעמעוו ,גרעברעבליז ,וו ןוא רענטרעג .מ
 -רעד סָאד טכעלגעמרעד ןוא ןטייקירעווש עלעירעטַאמ עלַא טקיטייז

 ,ךוב םענופ ןענייש
 יד ןופ טעטימָאק ןרַאפ

 טרַאגטוטש ןיא ןדיי רעמָאדַאר
 ,ןַאמטוג .מ .י



 תועט-ןוקת

 :טָאטשנָא ,ןטנוא ןופ 9 הרוש ,"ריפנירַא, םענופ 1 טייז ףיוא

 םָאדַאר ןיא ןרעגַאל עשידיי יד ןופ עיצַאוקַאװע רעקיטליגדנע רעד זיב,

 ןסיורג ןופ גנולדיזסיוא רעסיורג רעד זיב :ןייז ףרַאד -- "(1944 ,7 ,26)

 ;ןטנוא ןופ 3 הרוש ,טייז רעקיבלעז רעד ףױא ;(1942 ,8 .17/ ָאטעג
 -סטעברַא יד ךרוד :ןייז ףרַאד -- "ןטעצַאק עשירעלטיה יד ךרוד , :טָאטשנָא

 -שטייד ןיא ןטעצַאק עשירעלטיה יד ךרוד ,םָאדַאר םורַא ןוא ןיא ןרעגַאל

 ,גנײרּפַאב רעד וצ זיבכ -- דנַאל



 ןגעוו תועידי ענײמעגלַא

 םָארַאר ןשיריי

 (גרעבנעטָאר השמ ךרוד טלעטשעגנעמַאזוצ)





 תועידי עשיפַארגָאמעד 1
 טליהעגנייא ןענייז םָאדַאר ןיא ןדיי ןגעוו תועידי עטשרע יד

 ,ןעקרתסא ןופ ןעמָאנ םעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ןוא סעדנעגעל ןיא
 עטלַא סָאד) ןסיױרג םעד שועימיזַאק גינעק ןופ רעטבילעג רעד
 יד .('וױה סעקרתסא, ןפורעג ןעמ טָאה 5 קעניר ףיוא זיוה
 טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ןדיי יבגל ןעגנוצענערגַאב עכעלגינעק
 יד טעװעמַאהענ ןבָאה - (06 תםסמ 1016120015 1002619)
 ןיא ןדיי ןייק ןַאד ןבָאה ןרָאי עגנַאל ,םָאדַאר ןשידיי ןופ גנולקיװטנַא
 רענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד .ןעניוװ טרָאמעג םינ אפוג טָאטש רעד
 ןייק וליפַא ןבָאה ,טָאטש רעד ןופ סעירעפירעפ יד ףיוא טניווװעג טייצ
 ןוא ענעברָאטשעג יד סםָאדַאר ןיא ןייז וצ רבקמ טַאהעג טינ טכער
 ןופ מק 18 ,םלוע-תיב רעקימישפ ןפיוא ןריפ םיתמ יד טוומעג ןבָאה
 ,םָאדַאר

 ןיא ןוא ןדיי 1405 רָאנ ןעוועג םָאדַאר ןיא ןענייז 1896 רָאי ןיא
 ןבעל 1021 רָאי ןיא ,11,277 ןיב לָאצ רעייז ןיוש טכיירגרעד 1897 רָאי
 ,1051 ויב 1021 ןופ ,רָאי 10 יד ןופ ךשמב ,ןדיי 2490 םָאדַאר ןיא
 רעד בילוצ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד טינ טעמכ ךיז טרעסערגרַאּפ
 -נַאװרעבירַא םעד בילוצ -- ךיוא יו ,עיצַארגימע רעקראטש ךרע-יפל
 -ַאר ןיא ָאד ןענייז 1031 רָאי ןיא ,ןליופ ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןרעד
 רענײמעגלַא רעד ןופ ,צָארּפ 32 .טפערטַאב סָאװ ,ןדיי 25199 םָאד
 רָאי ןיא ףעקנוזעג זיא ץַאוטנעצַארּפ רעד ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש
 80,7 -- 1921 רָאי ןיא ןוא 'צָארפ 419 ןפָארטַאב ךָאנ רע טָאה 0
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 -ױפ ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא ןדיי, יקסנישטשעל ,י.טיול) ,יצָארפ
 ,(1931--1921 "ןל

 -ּפָארַא ,םימעט-לַאװ בילוצ ,ךעלטסניפ ךיוא זיא ץַאזטנעצָארּפ רעד
 ךס ַא ןסילשנייא ןטימ טכַאמ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טקירדעג
 .ןצענערגטָאטש יד ןיא טעטשרָאּפ

 -ניא טנוױט 80 רעביא טלייצעג םָאדַאר טָאה 1939 רָאי ןיא
 לטירד ַא טעמכ ה"ד ,ןדיי טנויוט 30 עפַאנק -- םעד ןיא ,רעניזוו
 - ,לָאצ רענײמעגלַא דעד ןופ

 טרֶא עטכַא סָאד ןעמונרַאפ םָאדַאר טָאה ןדיי לָאצ רעד טול
 -סעלַאיב ,ענליוו ,עקָארק ,גרעבמעל ,ודָאל ,עשרַאװ ךָאנ) ןליופ ןיא
 ,(ןילבול ,קָאט
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 עירטסודניא .א

 טפלעה ַא רעביא .עירטסודניא ןופ טָאטש ַא ןעוועג זיא םָאדַאר
 -סודניא ייב טקיטפעשַאב ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 .רחסמ טימ ןעמונרַאּפ- ךיז יטָאה לייט רעסיורג ַא .קרעװטנַאה ןוא עירט

 רעמָאדַאר רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןדיי ןופ לײטנָא רעד
 ,קיגָאװ ןוא םיורג לַאסָאלָאק זיא עירטסודניא

 ,רעדעל ןופ טָאטש ַא יו לכ-םדוק טנַאקַאב ןעוועג זיא םָאדַאר
 ןפיוא עשרַאװ ךָאנ ןענַאטשעג םָאדַאר זיא ןעײרעברַאג לָאצ רעד טיול
 -רעדָאמ רעד ןופ עלעגיוו סָאד ןעוועג זיא ָאד ,ןליוּפ ןיא טרָא ןטשרע
 .עירטסודניא-רעדעל רענ

 -רעדעל רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןדיי ןופ לייטנָא רעד

 ןעניז ןשטייד עטלייצעג ץוח ,רָאג זיב קידוװעעזנָא זיא עירטסודניא
 ,טנַאקַאב .ןדיי רעטיול ןעוועג עירטסודניא-רעדעל רעד ןופ ןרינָאיפ יד
 יד ןופ ןעמענ יד ןעוועג ןענייז ,םָאדַאר ןופ ןצענערג יד רעסיוא ךיוא
 ,לעפָאטרַאמ ,ףיילק ,רעלדַא עקלעמש :רעמיטנגײא-ײרעברַאג עטשרע
 .ַא"א רעקוצדןַאמטוג ,ןַאמזייא ,ןעד החפשמ יד ,גרעבנעטָאר החפשמ יד

 רעדעל רעמָאדַאר ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאּפ ךָאנ
 ,עירעפמיא רעשירַאצ רעצנַאנ רעד רעביא טנַאקַאב ןעוועג ךיש ןוא
 ןוא ריביס זיב טכיירגרעד ןבָאה תורוחס רעמָאדַאר טימ ןרָאשזַאיָאוװ
 ,ןיברַאכ

 ןיא ןדיי ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב
 .עשונַארב רעד ןיא סעיציזָאּפ ערעייז ןטלַאהעגנייא ןײמעגלַא

 ןבָאה ןעײרעברַאג רעמָאדַאר עלַא ןופ טנעצָארפ 70 ךרע ןַא
 סַאיטַאמ ןופ ןקירבַאפ יד ןעוועג ןענַייז עטסערג יד ,ןדיי וצ טרעהעג
 ,ןַאמױב לשרעה ,ןַאמרָאק לרעמש ,חמצ לטָאמ  ,ןָאזניװעל ,רעלדנעה
 -כוב .,רַאנָאק ,רעזייהצרעוו ,תילגרמ ,ןיוועל ,ןייטשקילג ,ןַאמּפוק לדיא
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 .ןעײרעברַאג ערענעלק ךס ַא ךָאנ--םעד ץוח ;גרעבדלָאג עקלארשי ,ןַאמ

 .ןעײרעברַאג עשידיי-טינ ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ןדיי
 סָאװ ,"סרעקייוו, סלַא -- רעדנוזַאב ץנַאג ןוא "סעקלופס, ג"ַא יד ןיא
 .ןטעברַאסױא םוצ לעפ עיור ןקירבַאּפ יד ןיא ןבעגעגניירַא ןבָאה

 ויא עירטסודניא-רעדעל רעמָאדַאר יד יז טנַאקַאב ױזַא טקנופ
 ךעלסילשסױא טעמכ יא עכלעוו ,עירטסודניא-ךיש ריא ןעוועג ךיוא
 -- לעיצעפס ,ןלױפ ץנַאג .ןדיי ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןוא טלקיװטנַא
 .ךיש רעמָאדַאר יד טנעקעג ןבָאה ,ןרעמָאּפ ןוא ןסערק יד ,עיצילַאט
 ,גרעבדלָאג םהרבא :ןעװעג ןענייז עירטסודניא רעד ןופ ןרינָאיּפ יד
 ,ןרָאקלעדנַאמ ,ןַאמצלַאז רעדירב ,ןַאמיינ רעדירב ,ןייטשלימ ,גרעבסקַאװ

 | ,ַא"א ןַאמדירּפ בקעי-השמ ,ןַאמשיּפ ךלמ
 ,םעטסיס-סעקינפולַאכ רעד טיול טעברַאעג ןבָאה ןקירבַאּפכיש יד

 -בַאפ רעד ןיא רָאנ ,ךיז ייב םינ טעברַאעג ןבָאה סרעדיינשוצ יד רָאנ
 ןענייז רעכַאמנשַאמַאק יד ,ןדיי ךעלסילשסיוא ןעוועג ןענייז סָאד -- קיר
 ,ןקַאילָאפ ןעוועג ןענייז סרעטסוש בור סָאד ,ןדיי זיולב ןעוועג ךיוא

 לייטנָא רעד ןעוועג זיא קיגָאװ ךיוא רעבָא ,טנַאקַאב רעקיניײװ
 .עירטסודניא-ןזייא רעמָאדַאר יד ןעלקיװטנַא ןוא ןעיוב ןיא ןדיי ןופ
 ןענייז גייווצ-עירטסודניא ןקיזָאד םעד ןופ סרעיוב ןוא ןרינָאיפ עלַא
 -ָארָאה לדנעמ ,םיובנענעט ילא ,םולבדלָאג ,ןַאמלעטש ןדיי ןעוועג

 -שי ,גרעכנזייא ,עבלַאס ,ןייטשניבור ,ןַאמרָאק ,דנַאלדירּפ ןרהא ,ץיוו
 רעד וזיא עיצקודָארּפ יד ,בילטָאג רעדירב ,גרעבנעזָאר ,טנעמַאיד לאר
 ,קרַאמ ןשידנעלניא ןפיוא ןעגנַאגעג רקיע

 -ץלָאה רעד ןיא ןדיי ןופ לָאר יד ןעוועג זיא בושח רָאג זיב
 ןופ קירבַאפ יד ןעוועג זיא ןליופ ץנַאג רעביא טנַאקַאב ,עירטסודניא
 ןרָאװעג רעטעפש זיא עכלעוו ,"ןהָאק , עמריפ רעד ןופ לבעמ ןגיובעג !

 ןופ קירבַאפ יד - ךיױא ןוא ןַאטכיײט ןוא ץשעל ןופ םוטנגייא ןַא
 ףיז ןוא וַאלסעל ריאמ-עשטיא ןופ סעקפעלק ןוא ןרינַאפ ,ןטקיד
 טקישעג ןוא טרָאפסקע ףױא טעברַאעג ךס ַא ןבָאה ןקירבַאפ עדייב
 ןופ קירבַאפ יד .םלוע תוניפ עברא רעביא ןעגנוטעברַאסױא ערעייז
 ךרוד טעדנירגעג ,"ַאמָאנער , ןטפיטשצלָאה ןוא סעטעּפָאק עשרעטסוש
 ןיא ןימ םעד ןופ עקיצניוו יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ,זַאדנַאל ןַאיבַאפ

 ,ןליופ
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 ןבעגעג ןוא טנעה עשידיי ןיא ןעוועג ןענייז ןקַאטרַאט בור סָאד
 יד זיב ,רעמעברַא ,"סרעביירש, ,סרעקַארב -- יװ ,ןדיי ךס ַא הסנרפ
 -ַאנימרעטסקע ריא ןביוהעגנָא טָאה "דעגַאּפ , עמריפ עשהכולמ-בלַאה
 רעד ןופ טפוטשעגסױרַא זייווליימ יז ןוא ןדיי יד יבגל קיטילָאּפ-עיצ
 .עשונַארב

 -ַאפ יד ןרעװ טנָאמרעד הרַאד ןגייווצ-עירטסודניא ערעדנַא ןופ
 יד םָאדַאר ןיא םעדנירגעג טָאה סמַארב לרעמש .,עירטסודניא-סנַאי
 ןיא קירבַאפ יד .םנַאיַאפ ןרַאטינַאס ןופ קירבַאפ ןליופ ןיא עטשרע
 ,גרעבנעטָאר םהרבא עמריפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגרעביא רעטעפש
 -עג טיובעגפיוא זיא (ןטַאלּפטנַאװ ןופ) קירבַאפ-סנַאיַאּפ עטייווצ יד
 זיא סע .שזַאילעמכ עמריפ רעשידיי רעד וצ טרעהעג טָאה ןוא ןרָאװ
 ןקירבַאפ ןימ םעד ןופ עטצעל ןוא עמירד יד זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדכ
 טםיובעגפיוא ךיוא זיא (עיבמעלגַאז ןיא ןענופעג ךיז טָאה יז) ןליופ ןיא
 -ױרג ַא ,ןײֿפדלָאג ןוא יקסרעבמירָאנ ןדיי רעמָאדַאר יד ךרוד ןרָאװעג
 טרָאפסקע ףױא ןעגנַאגעג זיא עיצקודָארפ-סנַאיַאפ רעד ןופ לייט רעס
 ,עקירּפַא-םורד זיב םיל-רבעמ ןוא עפָארייא ןיא

 -עג טָאה "ַאסרָאפ , קירבַאּפ עשימעכ ןליופ ןיא עטנַאקַאב יד
 ןופ קירבַאפ עסיורג יד ,רעצנעט ,ףיילק ,רעלדַא ןדיי יד וצ .ַא"ווצ טרעה
 םעד ןופ עטסערג יד ןופ ענייא) ןעגנוטעברַאסיוא-רעמיר ןוא-רעדעל
 שידק .ןוז ןוא יקסווָאלָאמָארק לדנעמ וצ טרעהעג טָאה (ןליופ ןיא ןימ
 -ַאפ-ןציפש ןוא -ןענידרַאג יד םָאדַאר ןיא טעדנירגעג טָאה יקסנַאנזָאפ
 | ,קירב

 יד .םָאדַאר ןיא הסנרפ עשידיי ַא ןעוועג ךיוא ןענייז סעינלעגיצ
 םיױבנעזָאר ףלָאװ ,ןעד יכדרפ וצ טרעהעג ןבָאה סעינלעגיצ ערעפערג
 | ,בילטָאנ ןתנ ןוא

 עקיטכיוו ךס ַא ךָאנ ןרָאװעג טריפעג ןענייז טנעה עשידיי ךרוד
 יד .םיובנשריק הנוי ןופ '"ַאװַאי קירבַאּפ-עירָאקיצ יד יװ ,ןקירבַאפ
 ןדי יד וצ טרעהעג טָאה "ַאנעריס , רישעג עטרילַאמע ןופ קירבַאפ
 רעד ןופ רעריפנָא רעשינכעט רעד ,זַאלסעל ןוא לדנעה ,גרעבדלָאג
 עירטסודניא רעקיזָאד רעד ןופ רינָאיּפ ַא ןעוועג זיא סקירב קירבַאפ
 ,ןליופ ןיא

 -ירבַאפ עניילק עשידיי לָאצ עסיורג ַא םָאדַאר ןיא ךיוא ןעוועג
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 ,רעשייר ,שטיווָאקרעב רעדירב) ףייז ,(ַא"א ןַאמרָאק .ד) טכיל ןופ--ןק
 ערעדנַא ךס ַא ןופ ןוא ךעלרעקוצ ,דַאלָאקָאש (ַא"א דלעפסָארג רעדירב
 ,ןקירבַאפלײא ןוא ןלימ ערעסערג -- םעד ץוח ,ןטקודָארּפזײּפש

 -עקורד עשידיי לָאצ עסיורג יד ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ףרַאד סע
 רענבַאשז שרעה-ילתפנ ןופ עטסערג ןוא עטסטלע 2 יד --ייז ןופ ,ןעייר
 ,רעקוצ השמ ןוא

 קרעווטנַאה .ב

 ןופ רוטקורטס רעשימָאנָאקע רעד ןיא טרָא ןבושח רָאג ַא
  טנַאקַאב .רעקרעװטנַאה עשידיי יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןדיי רעמָאדַאר יד
 --לעיצעפס ,רעדיינש עשידיי יד ןעוועג ןענייז טעברַא רעטוג רעייז .טימ
 עיצקעפנָאק-ןעמַאד ןוא -רענעמ יד .רעדיינש-רענעמ רעטרעדנוה יד
 ,עשונַארב עשידיי ַא סיוכרוד ןעוועג ךיוא זיא

 -ַאכעמ לייט ,ןטַאטשרַאװ-לַאטעמ ךס ַא םָאדַאר ןיא ךיוא ןעוועג = |
 ,ןַאמכָאה ןופ ןטַאטשרַאװ יד יוז -- טנדרָאעגנייא ןרעדָאמ ןוא טריזינ
 ,ַא"א רעסיג ,ןַאמדלעּפ

 ןטָארטרַאפ ךיירלָאצ ןעועג ךיוא ןענייז ךַאפרעדעל םעד ןיא
 -ַאק ,רעדיינשוצ ,רעטסוש ךס ַא ןעוועג ,תוכאלמ-ילעב עשידיי יד
 -עג ןבָאה "סעשוַאקלַאװ, ךַאפ-רעדעל ןטלַא םייב ןוא רעכַאמנשַאמ
 ,ןדיי זיולב טעמכ םעברַא

 -יר ,רעכעלב .סרעקעב ,םיבצק ,סערַאילָאטס -- ןְדיי רעטנזיוט
 ןיא ןבעל ענשַאפערָאה ַא טריפעג גנַאל-תורוד ןבָאה -- לג"דא רעמ
 ,םָאדַאר

 יה ספ8 8

 ,עשזנַארב-רעדעל יד טרינימָאד טָאה רחסמ ןופ טיבעג ןפיוא
 זױלב טינ ןעוועג ןענייז ןדיי .ןליופ ץנַאג רעביא לדנַאה-טרוה רעד
 ןעילַאקימעב ,לעפ עיור טימ רחסמ רעצנַאג רעד ךיוא רָאנ ,ןטנַאקירבַאפ
 ,טנעה עשידיי ןיא ןגעלעג סיוכרוד טעמכ ויא רעדעל עקיטרַאּפ ןוא
 ערעדנַא עלַא ןופ םירחוס-טרוה ךס ַא טַאהעג ךיוא טָאה םָאדַאר
 ,ץניווָארּפ -עקימורַא רעצנַאג רעד רַאפ סעשזנַארב

 רעד טגיײװצרַאּפ קרַאטש ןעוועג זיא האובת טימ לדנַאה רעד
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 -יטנָאק ץנַאג ַא ןעועג זיא רחסמ-דלַאװ םעד ןיא ןדיי ןופ לײטנָא

 ,רעק
 טנעה עשידיי ןיא ןגעלעג זיא .רחסמ ןופ לייט רעטסערג רעד

 עשיקעדנע יד טינ .קיטילָאפ-"םעשווָא , עשיטימעסיטנַא יד טינ ןוא
 קידרקיע ןויװַאב טינ המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןבָאה ןטעקיפ
 ,דליב סָאד ןרעדנע וצ

 -רעד ןוא וויטַאיציניא רעייז טימ ןבָאה ןטנַאקירבַאּפ עשידיי יד
 ןעגנומעברַאסױא עשידנעלסיוא ךס ַא טפוטשעגסױרַא טייקשירעדניפ
 -רַאסױא עשידנעלניא יד טיירּפשרַאפ ןבָאה ןוא קרַאמ ןכעלרעניא ןופ
 יד הכולמ רעד רַאפ םורַא ױזַא קידנּפַאש ,דנַאלסױא ןיא ןעגנומעב
 ,ןזיועד עקיטיינ קרַאטש ױזַא

 ןגעמ רַאפ ךעלגעווַאבמוא .ד

 -סערג רעד רשפא ,לייט רעסיורג ַא זַא ,ןגָאז טסיירד ןעק ןעמ
 רעשידיי ךרוד ןרָאװעג טיובעג זיא ,םָאדַאר טָאטש רעד ןופ לייט רעט
 ,לעָאװ ףיוא ליײט-טָאטש ןשידיי םעד ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,וויטַאיציניא
 -בול) ָאגעקסמָארעשז יװ ,ןסַאג עלַארטנעצ יד ףיוא רעזייה בור סָאד
 -וַארמ ,(ענלעיצשָאק) יקשוינָאמ ,(רעװעשירַאקס) ָאגעקצַאװָאלס ,(רעניל
 ,ןדיי ךרוד ןרָאװעג םיובעג ןענייז ,ַא"א (ענדָאגז) ַאשָאפ ,(עגולד) ַאטוג
 טרעהעג טָאה סָאדַאר ןיא ץיזַאב ןכעלגעװַאבמוא ןופ לייט רעסיורג ַא

 ,רעציזַאב-זיוה עשידיי וצ
 סע סָאװ ,לָאר עקיטכיוו לעיצעפס יד ןרעװו טקרעמַאב זומ ָאד

 -ַאב יד סָאדַאר מט טש יד ןלקיװטנַא ןוא ןעיוב םייב טליּפשעג ןבָאה
 -יא ןוא ןבואר רעדירב יד .,ןַאמרעקעב החפשמ יד -- םינבדנ עטנַאק
 טגָאמרַאפ ,רעציזַאב-טנורג עסיורג ןעוועג ןענייז ןַאמרעקעב עלעשט
 ףױא טקנעשעגקעװוַא ייז ןבָאה ייז ןופ לייט ַא ,לָאצ ַא ןָא רעצעלפ
 ןשידי ןרַאפ ץַאלּפ םעד -- יװ ,ןקעווצ עשיּפָארטנַאליּפ ןוא עשלהק
 םעד ךיוא ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע סָאװ ,ןוא םינקז-בשומ ,לָאטיּפש
 סָאד וַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס ,לָאיצשָאק .יקצַאירַאמ ןרַאפ ץַאלּפ
 םעד ףױא ןעגנעהוצסיוא טכַאמ-לָאיצשָאק רעד טרעטשעג טינ טָאה
 -רעקעב יד וצ ,יןטסירק רַאּפ רָאנ גנַאגכרוד , דליש ַא ץַאלּפ ןקיבלעז
 טיובעגסיוא ןבָאה יז ּווו ,יילריפ טוג סָאד טרעהעג ךיוא טָאה סנַאמ
 ,ןעגנומענרעטנוא-קירבַאּפ ענעדיײשרַאּפ |
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 רעטע ברַא עשידיי .ה

 טעברַאעג ןָא בייהנָא ןופ ןבָאה עירטסודניא-ײרעברַאג רעד ןיא
 ןעמענ יד .,רעברַאג ,ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו ,רעדָא רעטעברַא עשידיי
 -נייו לרעב ,םיורגלימ עלעקנַאי ,לרעפ עיש ,רעברַאג (עמָאי) ןימינב

 -על רעד ןופ עלעגיוו םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד ןופ ,ַא"א גרעב
 יד רַאפ ,םָאדַאר ןיא ןעוועג רעלוּפָאפ רעייז ןענייז ,עירטסודניא-רעד
 -רַא רעד ייב ןענייז עכלעוו ,ןטסילַאיצעפס-רעטעברַא עטינעג עקיזָאד
 רעטעברַא עשיליופ יד ךיוא ןבָאה ,תופנכ-עברא ןיא ןענַאמשעג טעב
 ,ץרא-ךרד סיורג טַאהעג

 עשידיי לָאצ יד ,עסיורג ןייק טינ ןעוועג רעבָא זיא לָאצ רעייז
 רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא טשרע זיא ןעײרעברַאג יד ןיא רעטעברַא
 יצָארּפ 10 םורַא ןּפָארטַאב טָאה ןוא ןסקַאװעגסױא קרַאטש המחלמ רעד
 יד ,סרעריּפנָא עשינכעט יד- ,רעטעברַא לָאצ רענײמעגלַא רעד ןוּפ
 -עג בור סָאד ןענייז ןקירבַאפ עשידיי יד ןופ סרעטסיײמ-רעברַאג ג"ַא
 וצ םגה ,רעטעברַא עשידיי לָאצ עסיורג ַא ךיוא ןעוועג ,ןדיי ןעוו
 -ָאפ יד ןבָאה ,רעדעלרעביוא ןטכירוצ -- לשמל יװ ,ןטעברַא עסיוועג
 ,ןדיי ןייק טזָאלעגוצ טינ ןקַאיל

 -סגנוטכישרעביא ןוא -עיצַאזיוויטקודָארּפ יד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא
 ןיא טפַאשלעזעג עשידיי יד טָאה סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןעגנובערטש
 ןיז וצ עיפשמ טימַאב ךיז המחלמ רעד רַאּפ ןרָאי עטצעל יד םָאדַאר
 עשידיי רערעמ סָאװ ןקיטּפעשַאב ןלָאז יז ,ןטנַאקירבַאּפ עשידיי יד ףיוא
 -קירבַאּפ עשידיי לָאצ יד ךיז טָאה ןופרעד אצוי-לעופ סלַא ,רעטעברַא
 ,טרעסערגרַאפ קרַאטש רעטעברַא

 עלַא ןיא טעמכ טעברַאעג ךיוא ןדיי ןבָאה ןעײרעברַאג ץוח
 -לבעמ "סנהָאק , ןיא לָאצ רעייז ןעוועג זיא רָאּפש ,ןקירבַאפ עשידיי
 -עירָאקיצ סמיובנשריק ןיא ןוא ןקירבַאּפ-סנַאיַאפ עדייב ןיא ,קירבַאפ
 טנעצָארּפ 80 ךרע ןַא טעברַאעג ןבָאה קירבַאּפ סוַאלסעל ןיא .קירבַאפ
 עטצעל יד ןיא טָאה ןעיירעסיג-ןזייא יד ןיא ךיוא .רעטעברַא עשידיי
 ,ןדיי טנעצָארפ רעסיורג ַא טעברַאעג ןרָאי

 ןעוועג זיא ,ןקירבַאּפ יד ןיא עטקיטפעשַאב ,רעטעברַא יד ןשיווצ
 רמושה , ןופ ,םיצוביק רעמָאדַאר עדייב ןופ םיצולח לָאצ עשפיה ַא
 יד ייב זַא ,ןרעװ ןבעגעגוצ ךָאנ ףרַאד סע ,"יחרומ , ןופ ןוא "ריעצה
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 טקיטפעשַאב ןעוועג ךיוא ןענייז ןטעברַא עכעלטנפע "עקצַארטסיגַאמ,
 ,רעטעברַא עשידיי טנעצָארּפ 15 זיב 10 ןופ

 דַאר ןיא ןענייז רעטעברַא-קירבַאּפ עשידיי זַא ,ןענעכער ןעק ןעמ
 ןרָאפש ַא טכַאמעגסױא ןכב ןבָאה ייז ןוא 1000 רעביא ןעוועג םָאד
 -עג ךָאנ זיא םעד ץוח .ןדיי עקיטעט ךעלטּפַאשטריװ יד ןופ טנעצָארּפ
 ,פיט ןשידיי ןלענָאיצידַארט םענופ רעטעברַא ,ןלעזעג לָאצ עסיורג ַא ןעוו
 -ילעב ןוא רעגערט יו ,רעטעברַא עשידיי ערעדנַא לסיב רָאּפש ַא ןוא
 .ךַאפ שידיי ַא רקיע רעד ןעוועג זיא סָאװ ,תולגע

 ,סעיסעפ ָארפ עיירפ !

 ךרע ןַא ןעװעג זיא םָאדַאר | א םיריױטקָאו עשידיי לָאצ יד
 ןענייז ןטַאקָאװדַא עשידיי רעבָא ,ןדיי לָאצ רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ
 ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ לעטשנייַא ןשיטימעסיטנַא ןבילוצ ,ןעוועג
 ,עטלייצעג רָאג .,רעמַאק-ןטַאקָאװדַא רעד

 ןבָאה עכלעוו ,ןרעינעשזניא-ןדיי לסיב רָאּפש ַא ןעוועג זיא סע
 -נעק ערעייז רַאפ גנודנעוורַאפ ןייק ןעניפעג טנעסעג טינ בור'ס רעבָא
 ,םעט ןקיבלעז םעד בילוצ ךיוא ,ןשינעט

 עכלעוו ,רערעל עשידיי עפורג ערעסערג ַא טַאהעג טָאה םָאדַאר
 .ןלוש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא לושלטימ רעשידיי רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה

 טָאה םירחוס עשידיי ערעסערג ייב ןוא ןקירבַאּפ עשידיי יד ןיא
 .ןרָאטלַאהכוב -- רקיע רעד ,עטמַאַאב עשידיי לָאצ ערעסערג ַא טעברַאעג
 - ןדײ-עטמַאַאב 20 ייב ןעוועג ןענייז טַארטסיגַאמ ןיא

 .ןדיי ןעוועג ןענייז רעקיזומ רעמָאדַאר לייט רעסיורג ַא
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 ןעייטרַאּפ עשיטילָא פ .א

 ןשיטילָאפ ןשידיי ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ טָאה םָאדַאר
 ןיא זיא ,קירוצ רָאי 20 רעביא טימ ,ןטייצ עטלַא יד ןיא ךָאנ ,ןבעל
 רעדנירג יד ןופ רענייא ,רעװעליהָאמ לאומש 'ר בר ןעוועג םָאדַאר
 ןרָאפעג יא רע .םזינויצ ןזעיגילער ןופ רעריפ ןיא "ןויצ יבבוח, ןופ
 לָאז רע ,ןייז וצ עיפשמ םיא ףיוא ידכ דלישטָאר ןָארַאב רעזירַאפ םוצ
 ,לארשי-ץרא טימ ןריסערעטניארַאּפ ךיז

 ,גנוגעווַאב-הלכשה רעקיטרָא רעד ןיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 ,ןעניז ןלערוטלוק ןיא זיולב טינ העפשה עּפיט ַא טַאהעג טָאה עכלעוו
 ןשידיי ןופ גנוטלַאטשעג רעשיטילָאפ רעקידרעטעּפש רעד ןיא ךיוא רָאנ
 יװ ,דניירפ ןוא םידימלת ענייז טימ לעקנערפ לארשי 'ר זיא ,םָאדַאר
 יכדרמ 'ר ,גרעבנייו לאומש 'ר ,יקצַאשוב ץרפ 'ר ,טנעמַאיד םולש 'ר
 עכלעװ .ַא"א טילבטַאקשומ יטלפ יּפָארפ ,(גלפומ עטָאמ) ןַאמסייו

 טנרעלעג יז ןוא תוכאלמ-ילעב רקיע רעד ךיז םורַא טריפורג ןבָאה
 ןוא טעדנירגעג טָאה לעקנערפ לארשי .םידומיל ענײמעגלַא ןוא עשידיי

 -ַאר ןיא לוש רעשידיי רענרעדָאמ בלַאה רעטשרע רעד טימ טריפעגנָא
 טָאה רע ;"עלָאקש סלעקנערפ , ןפורעג עקַאט טָאה ןעמ עַכלעוו ,םָאד

 -עפש זיא'ס עכלעוו ןופ ,גָאטימ ךָאנ תבש םידוּמיל טריפעגנייא ךיוא
 -נָא .תוכאלמ-ילעב רַאּפ "ַאלָאקש ַאינטָאבָאס , יד ןסקַאוועגסױא רעט
 | ,ַא"א ןָאורעמעט ךרוד טריפעג

 טָאה'ט זַא ,ןעװעג גונעג זיא רעטעּפש ןרָאי רעקילדנעצ טימ
 ןיוש ןעמ טָאה ,םידימלת סלעקנערפ ןופ זיא רע --טגָאזעג ןצעמע ףיוא
 םרוג .ךיוא טָאה סָאד ,שטנעמ רעטרעלקעגפיוא ןַא ויא רע זַא ,טסּוװעג
 ןָאמעג ץָארפש ַא סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןבָאה סע תעב זַא ,ןעוועג
 -ופעג םָאדַאר ןיא ייז גבָאה ןעגנוגעוװַאב-סטייהיירפ ןוא עשיטסינויצ יד
 -עברַא יד ןיא ןה ,עכעלרעגריב יד ןיא ןה דלעפ םוג ַא ךיז רַאפ ןענ

 ,ןזיירק-רעט
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 טָאה הילע רעטפניפ רעד ויב רעטייווצ רעד ןופ קידנבײהנָא
 לארשי-ץרא ןייק םילוע טנעגיטנָאק ןסיורג ךרע-יפל ַא ןבעגעג םָאדַאר
 ןיא ךיז טניפעג טנייה זַא ױזַא ,געװ ןלַאגעל טינ ןוא ןלַאגעל ןפיוא

 ,רעמָאדַאר ןופ ץוביק רענעעזעגנָא ןַא י"א

 -ַאגרָא עכיײרלָאצ ןוא עקרַאטש טריטסיזקע סָאדַאר ןיא ןבָאה סע
 -רַאפ ןיא טייקיטעט עטגייוװצרַאפ ַא טלקיװטנַא ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינ

 ,ןטייצ ענעדייש
 ןעועג סםָאדַאר ןיא ןענייז ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד תעב

 ;קיטעט
 עפורג) עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עגיימעגלַא

 -ָאילביב רעכייר ַא ןוא לוש רענייש ַא טימ 25 רענילבול ףיוא ("א,
 ןייז הלוע ןויב) לעקנערפ לאיחי רעירפ :ןענַאטשעג ןענייז שארב ,קעט
 ,(טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל) גרעבנטָאר השמ -- רעטעפש ןוא (י"א ןייק
 םיובנשריק לאימחרי ,ןַאמשיּפ ךלמ ,שזַאלעימכ לחר ,ןַאמּפױק לדוי
 םחנמ ,ַאדנַאל לחר ,רעגייא היעשי ,ןַאמּפָאה בקעי ,(רתסב בשוי)
 ,ַא"א ןַאמזייא לאירבג ,ןַאמיימש עקסָאי ,ץישפיל

 ("ב.עפורג) עיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ עניימעגלַא
 בייל-יכדרמ :ןעועג ןענייז טעטימָאק ןיא ,55 עגולד ףיוא בולק ַא טימ
 .ַא"א דניקסיז ןבואר ,קענַארג ריאמ ,גרובנעסקול השמ ,ןַאמשיּפ

 -ַא טריפורג טָאה "ָאציוו עיצַאזינַאגרָא -ןעיורפ יד
 .ןבָאה טעברַא רעד טימ .,ןעיורפ עטמיטשעג שיטסינויצ יד ךיז םור
 .ב לַאדנַאל .ר .שזַאלעימכ .ב ,ןיוועל .ַאגלָא :ןעיורפ יד טריפעגנָא
 .ַא"א ןַאמשיפ

 טימ ,ןדיי עזעיגילער יד ןופ יײטרַאפ עשיטסינויצ יד - יח רומ
 :טריפעגנָא ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד טימ ,7 קעניר ףיוא לוש רענייש ַא
 -טָאטש ןופ רענעמטַאר עדייב) ןייטשלקניפ רזעילא ,גרעברעבליז הנוי

 ,לעקניפרָאג רמתיא ,ןירג עשטיא ,ןייטשניבור ןתנוי ,ַאװָאס דוד ,(טַאר
 .ַא"א (טַארטָאטש ןופ ןַאמטַאר) ןַאמטכיר לכעמ

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא טַאהעג ןבָאה ןטסינָאיויווע ר יד
 ץוח ,סנַאמסָארג ןוא סיקסניטָאבַאשז ,ןעגנוריטַאש עקיטלָאמעד עדייב
 ןתנ ,ץשעל לאיחי ןעוועג ןענייז קיטעט .ַא"א רתיב ,ליחה תירב םעד
 | .ַא"א יקסלַאיב 'שזניא ,ןייטשניבור
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 1500 רעביא טלייצעג ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עכעלרעגריב עלַא יד

 ,רעדילנמימ

 :קיטעט ןעװעג ןעניז סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ןופ
 -לַאנָאיצַאנ ןופ עיצידַארט רעקירָאיגנַאל ַא טימ "ריעצה רמושה,, רעד
 ןוא "אביקע, ,"יתדה רמושה ,, ,טעברַא רעשירעיצרעד רעוויסערגָארּפ
 טנָאמרעד ןפרַאד "ריעצה-רמושה , ןיא סרעומ עטשרע יד ןופ ,"הדסמ"
 ,טילבטַאקשומ הנשוש ,נרעבנערע .ל ,דלעפנעזָאר ,גייווצנעזָאר !ןרעוו

 -וביק עשיצולח 2 -- םעד רעסיוא ,ַא"א ןַאמסייוו רעדירב ,עבלַאס ,א

 ."יחרזמ , ןוא "ריעצה רמושה, ןופ םיצ

 ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא םָאדַאר ןיא "ץ ּו ל ח ה, ר ע ד
 יד ןבָאה םיצולח יד .טעברַאעג וויסנעטניא טָאה ןַאּפשנירג לאומש
 יב ןוא טוג סגרעבניימש) סעמרעפ 2 ףױא טכַאמעגכרוד הרשכה
 םיצולח רעמָאדַאר יד ןופ ךס ַא ,(סַאג רעצינעשזָאק ףיוא ןעמיובנריב

 .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה

 -עג טָאה עכלעוו ,"ה ד ו ג א, ןַא טַאהעג ךיוא טָאה םָאדַאר
 קיטעט ןעניז סע רעכלעוו ןיא ןוא רעדילגטימ 300 ַא ךרעב טלייצ

 ןופ ןַאמטַאר) ןַאמרעסיז לדנעמ-שובייל ,ץיװָארָאה לדנעמ 'ר ?ןעוװעג
 רעד ייב .ַא"א יקסוװָאנַאי השמ ,דלעפנייש בייל-בקעי ,(טַארטַאטש
 יז ,לארשי תדוגא - ילעוּפ ןוא --יריעצ ַא ןעוועג ךיוא זיא "הדוגא,
 ,עיצַאזינַאגרָא - ןעיורפ ַא ךיוא

 ןופ רענייא ,ןקסע רעכעלטּפַאשלעועג רעמָאדַאר רעטנַאקַאב רעד

 -עג טָאה ,גרעבסגינעק ףסוי 'ר ,הבישי רענילֿבול רעד ןופ רעדנירג יד
 תודחא, עיצַאזינַאגרָא רעועיגילער רעד טימ טריפעגנָא ןוא טעדנירג

 ,"לארשי
 םָאדַאר ןא סַאג-רעטעברַא רעשידיפ רעד ףיוא

 -ַאב-סטייהיירפ רעד ןיא ןדיי ןופ לײטנָא רעד 1008 רָאי ןיא ךָאנ זיא
 ע:עלמנגוי ןוא רעטעברַא עשידיי ךס ַא ,קרַאטש ץנַאג ןעוועג גנוגעוז
 ןעיימרַאפ ערענָאיצולָאװער עלַא ןופ ןעייר יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ,םָאדַאר ןיא ןפמַאקנסַאג ןוא ןקיירטש יד טימ טריפעגנָא ןוא
 ןעניז טּפַאשרעטעברַא עשידיי רעמָאדַאר יד ןריזינַאגרָא םייב

 -ניא דוד רעטכיד רעשידיי רעטנַאקַאב רעד ןעוועג קיטעט רעטעפש
 ,יולברעטסנעפ יװדַא ןוא סקופ ,מ .ס ,ןרָאה
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 -רעטעבהַא עשידיי יד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעמשרע רעד ךָאנ
 ,סעיצקַא עשימָאנָאקע ןוא עשיטילָאפ עסיורג טימ טריפעגנָא ,ןעייטרַאפ
 וימקַא ןגעלפ ןוא גנוגעװַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד טשרעהַאב ןבָאה יז
 .ַא'א עסַאק ןקנַארק ,טַארטַאטש םוצ ןלַאװ יד ייב ןטערטסױרַא

 -עברַא רעמָאדַאר יד טָאה ןעינַאפש ןיא גירקרעגריב םעד תעב
 -ַאר טּפמעקעג ןטרָאד ןבָאה סע .קלח ריא ךיוא ןגָארטעג טנגוי-רעמ
 םָאדַאר ןופ ךיוא ןוא ,ךיירקנַארפ ןיא טניוועֶג ןבָאה סָאװ ,רעמָאד
 יד ןלַאפעג ןענייז ףמַאק ןיא .ןעינַאּפש ןייק ןפָאלעג ךס ַא ןענייז אפוג
 ןַאמרעב הירא ,יקסנישטווַארטס ,סייוויילב הנוי: ,ןַאמיײנ השמ :רעמָאדַאר
 ,ַא"א

 םָאדַאר ןיא טַאהעג ןבָאה ןויצ-ילעופ עקניל יד
 -ייז רעריפ ןוא רעדנירג יד ,סעיצַאזינַאגרָא עטסכיײרלָאצ - , ןופ ענייא
 ןופ ןַאמטַאר) דוד .ַאינדוטס ,ןַאמפייז ,ביורטנייװ הירכז :ןעוועג ןעג
 -לעקניפ ,(י"א ןייק ןרָאפעגקעװַא המחלמ רעד רַאפ ץרוק ,טַארטַאטש
 -נעשריק ,לאומש ןַאמכיט ,(טַארטָאטש ןופ ןַאמצַאר) קערַאמ ןיימש
 .ַא"א לארשי טַאלג ,השמ טַאלב

 םהרבא ךרוד טריפעגנָא ןעוועג זיא םָאדַאר ןיא  "ד נ ו ב, ר ע ד
 (טַארטָאטש ןופ רענעמטַאר עדייב) ױדנַאל סוקרַאמ ,ןייטשלעקניפ
 ,ַא"א ןַאמרעדיײנש ,םיובנעמַאלפ

 םָאדַאר ןיא טַאהעג ןבָאה ןויצ-ילעופ עטכער יד
 ,בוַאפ 'װדא ןענַאטשעג ןענייז שארב ,עיצַאינַאגרָא עסיורג ןייק טינ
 ,ַא"א ןַאמרעקוצ ,ןַאמטלַא ,לעבָאסדלָאג

 רעשידיי רעד ףיזא ךיוא קיטעט ןעוועג ןענייז ן ט סי נ ו מ ָא ק יד
 טפדורעג קרַאטש ןוא לַאגעלמוא ןעוועג ןענייז יז ,םָאדַאר ןיא סָאג

 -ָאנ םעד טנעקעג טוג םָאדַאר ןיא טָאה ןעמ .טכַאמ רעד ךרוד ןרָאװעג
 ,ביורטנייוו דוד רָאי ןט1005 ןופ ךָאנ רעוט-רעטעברַא ןטלא םעד ןופ ןעמ
 הנוי ,יקצילעז סחנפ ,ןַאמוייפש קַאזיא ,יקצַאשוב עיש ןופ ןעמענ יד

 יד ןיא טכַאמשעג גנַאלנרָאי ןבָאח יז ןופ ךס ַא סָאװ ,ַא"א סקופ
 ןופ לייט רעסיורג ַא .ןעגנוגייצרעביא ןוא טייקיטעמ רעייז רַאּפ תוסיפת

 סױרג םימ טנָאמרעד סםָאדַאר ןיא טנגוי רעוויסערגָארּפ רעשידיי רעד
 ,רעיצרעד ןוא רערעל רעייז ,יקצַאשוב עיש ןופ ןעמָאנ םעד ץרא-ךרד
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 .סעיצַאוינַאגרָא ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,ב

 יד ןעוועג קימעט ןענייז ןעייטרַאפ עשיטילָאפ יד וצ לעלַארַאּפ
 -יימרַאפ ןוא טריטנעזערפער ןבָאה עכלעוו ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 ,רעדילגטימ ערעייז ןופ ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד לכ םדוק טקיד
 ןוא עכעלטּפַאשלעזעג עוויסנעמניא ןַא טריפעג קיטייצכיילג רעבָא ןבָאה
 ,טעברַא עלערוטלוק

 -ידר עקרַאטש ןענַאטשעגסױא טּפָא ןענייז ןענייארַאּפ יפָארפ יד
 רעד ךרוד ייז ןגעלפ ,רעמעפש וצ רעירפ ,ןוא טכַאמ רעד דצמ תופ
 יד ןופ טייקיטעמ רעד ףיוא טגעלפ טכעלש .ןרעוו ןסָאלשעג טכַאמ
 ןעײטרַאפ-רעטעברַא יד סָאװ ,ףמַאק רעד ןקריוו ןענײארַאֿפ יּפָארּפ
 ןבָאה ךַאפ ןייא טגעלפ ןטלעז טינ ןוא ,ךיז ןשיווצ ןריפ טּפָא ןגעלפ
 -עי רעדָא רעד ןופ העפשה רעד רעטנוא ןענייארַאפ יפָארּפ עלעלַארַאפ
 0 ,ייטרַאפ רענ

 -רעקרעװטנַאה םעד סיוועג ןעקנעדעג ןדיי רעמָאדַאר ערעטלע
 -ביב ַא ,קנַאב ַא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,זיוה סטַאװכ ןיא לעָאװ ףיוא בולק
 -ץעג ויא'ס ּוװ ,ןגָארטרָאפ ןוא ןעגנולעטשרָאּפ רַאפ לָאז ַא ןוא קעטָאיל
 ןופ ןרינָאיּפ יד ,טעברַא עלערוטלוק עקידוװעעזנָא ןַא ןרָאװעג טריפ
 ,מ ,טנַאילירב קיוודול ןעװעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-רעקרעװטנַאה יד
 -ייא ,טרָאגנייװ בקעי -- סרעוט עוויטקַא יד ,ןייטשניבור השמ ,רַאילטָאק
 .ןַאמכָאה ןימינב ,םיובלדייא לאומש ,יקסנילרעב ןימינב ,רעלמיז קיז
 .ַא"א ןַאמשיּפ המלש

 ענעעועגנָא ןַא טריטסיוקע טָאה בולק-רעקרעװטנַאה םעד ייב
 שארב (עטמיטשעג שיטסינויצ) רעקרעװטנַאה עלַאנָאיצַאנ ג"ַא עפורג
 -רעבליז עלעשטיא ,ןַאמזייּפש לוונייז !ןענַאטשעג ןענייז עפורג רעד ןופ

 ,ַא"א םורטש

 2 טימ ןרָאװעג טשטנעבעג סָאדַאר ויא רעטעּפש ןרָאי טימ
 טָאה עכלעוו ,1 עקסנַאװר ףיוא--ענייא .סעיצַאזינַאגרָא-רעקרעװטנַאה
 ,ןַאמרָאק םייח ,רַאלטָאק ךרוד טריפעגנָא ,ןכעצ עלַא ןעמונעגמורַא
 -ייוצ יד ,ַא"א םיובלדייא לאומש (טַארטַאטש ןופ רענעמטַאר עדייב)
 זױלב ןעמונעגניירא טָאה עכלעוו ,10 (ענרָאפס) ַאדלָאטיױװ ףיוא --עט
 -רָאב .מ ,ןַאמשיּפ המלש ,ןייטשניבור השמ ךרוד טריפעגנָא ,רעדיינש
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 רעד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ךיוא זיא ןטרָאד .ַא"א רעדיינש ,רעטסיימ
 ,טרָאגניײװ בקעי ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא "הכאלמ-לעב ץולח,

 -לעוו ,דנַאברַאפ-םירחוס רעשידיי רעסיורג ַא םָאדַאר ןיא ןעוועג
 יד ןיא .,ןַאמגיז ןתנ ךרוד טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג ןרָאװעג זיא רעכ
 ,ןירעמ ןרהא ןעוועג רעציזרָאפ זיא ןרָאי עטצעל

 -ניילק םעד ןיא טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז םירחוס ערענעלק יד
 -יטעט-ףליהטסבלעז עקידעבעל ַא טריפעג טָאה סָאװ ,ןײארַאּפ-רעלדנעה
 ,טייק

 טַאהעג טינ ןנָאה רעציזַאב-זיוה ןוא ןטנַאקירבַאּפ עשידיי יד
 -ץגלַא יד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה רָאנ ,סעיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןייק
 ץנַאג א ןעמונרַאפ ןבָאה יז ּווז ,ןימ םעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עניימ
 ,טרָא ןבושח

 (ןיוועל .א ר"ד רעציזרָאּפ) דנַאברַאפ-ןטנַאטַאבמָאק רעשידיי רעד
 -ץענלייטנָא ,רענלעז ןוא ןריציּפָא עשידיי לָאצ עשפיה ַא טריפורג טָאה
 טנָאמרעד ףרַאד ייז ןופ .טייקיגנעהּפָאמוא סנליופ רַאּפ ףמַאק ןיא רעמ
 טַאהעג טָאה סָאװ ,רענבַאשז ףסוי ןופ טלַאטשעג ערעלוּפָאפ יד ןרעוו
 -ילימ-יטוטריוו, ייז ןשיװצ ,ןעגנונעכייצסיוא עשירעטילימ עטסכעה יד
 ,"ירַאמ

 סעיצוטיטסניא עשיפָארטנַאליפ

 סעיצוטיטסניא עשיפָארטנַאליּפ רעמָאדַאר עלַא ןופ עטסערג יד
 -עמערָא רַאפ ףליה טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז ,"הרוע, יד ןעוועג זיא
 -רעטניו טריזינַאגרָא רָאי ןדעי טָאה ,רעדניק ןופ גנוזיפשַאב ,טייל
 ןייק ךיז ןלייח םיאלוח עמערָא טקישעג ןוא ףליה-חספ ,סעיצקַא-ףליה
 -ימג רעמָאדַאר יד טריטסיזקע טָאה לַאקָאל ןקיבלעז םעד ןיא ,קסוב
 ,רעדילגטימ 1500 רעביא טלייצעג טָאה עכלעוו ,עסַאק-םידסח-תול
 ןקסע רעכעלטּפַאשלעועג רעד ןענַאטשעג זיא עסַאק רעד ןופ שארב
 יד ןופ ,(המחלמ רעד רַאֿפ ץרוק ןברָאטשעג) טנעמַאיד בקעי-לארשי
 ,ןַאמטכיר לכעמ ,רעלדַא רמתיא ןעוועג טנַאקַאב ןענייז סרעוט-"הרזע,
 ַא ןוא ןַאמשיּפ עשטיא ,ןירג עשטיא ,ןַאמשיפ רעזייל ,תילגרמ רזעילא
 -רָאק לאומש ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ץרא-ךרד סיורג טימ .ערעדנַא ךס
 -רַא-הקדצ רעד ןבעגעגּפָא תוחוכ ןוא ןרָאי עלַא ענייז טָאה סָאװ ,ןַאמ
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 "הרוע , ןופ לַאקָאל ןיא זיא םיומ ןקימייצירפ ןייז ךָאנ ,םָאדאר ןיא טעב
 .ןעקנעדנָא ןייז וצ לוָאט-רָאמרַאמ ַא ןרָאװעג טרעיומעגנייא

 רעד ןעװעג ןיא םָאדַאר ןיא עיצוטיטסניא ערעלוּפָאֿפ רָאג ַא
 -רעקעב ןופ ןינב םענייש םעד ןיא םינקז-בשומ רעד ןוא םימותי-תיב
 טריפעגנָא גנַאל ןרָאי טָאה עיצוטיטסניא רעד טימ ,עיצַאדנופ סנַאמ
 1939 רָאי ןיא .רעילומ .ַארעװַאסק ר"ד ,ןירעוט-ללכ עטנַאקַאב יד
 ,טיל עטלַא 20 ַא ןוא רעדניק 60 םורַא ןענופעג םייה ַא ָאד ןבָאה
 זייא שארב .רעציטשרעטנוא ךס ַא טַאהעג טָאה עיצוטיטסניא יד
 ןעורפ יד טרעהעג ןבָאה סע ןכלעװ וצ ,טעטימָאק ַא ןענַאמשעג
 ה"ה יד ןוא ןַאמטסַאל ,גרעבנעטָאר עמולב ,רעווָארוק ,שטיוורוה
 ,ןעד יכדרמ ,גרעבנעטָאר השמ ,ןירג עשטיא ,טנעמַאיד בקעי-לארשי
 ,רעגנַאל יכדרמ ןעוועג זיא טנעדנעטניא ,ַא"א ןַאמטכיר לכעמ

 ןופ סעיצוטיטסניא-הקדצ ענעדיישרַאּפ םָאדַאר ןיא ךיוא ןעוועג
 רעדעי ןיא ןפערט ןענעק טגעלפ ןעמ סָאװ ,רעטקַארַאכ ןוא ןימ םעד
 ךרוד טריפעגנָא ,"ןייארַאפ-ןרָאטעּפניק , ַא :לטעטש ןוא טָאמש רעשידיי
 -רוא-תסנכה, ,"הלכ-תסנכח, ַא ,ןירג ןוא ןַאמגיז ,רעטשרעפ ןעיזרפ יד
 ,ו"ַאא עטריטסערַא רַאפ טַאנָארטַאפ רעלעיציּפָאמוא ןַא ,"םיח

 ןעועג םָאדַאר ןיא - ןענייז "עיצוטיטסניא, ערעדנוזַאב ַא רָאג
 ,ןַאטטכיר לכעמ הנומאב רובצ יכרצב יקסוע יד ןופ ןטלַאטשעג יד
 ךי ןבָאה יז .ַא"א ןַאמרעסיז לדנעמ-שובייל ,ןַאמרָאק לאומש
 ןַא ןיא ןפלעה ןדיי ַא ןפרָאדַאב טָאה ןעמ ּוװ ,ןטרָאד ןענופעג דימת
 ןופ טלַאטשענ עקידריווקרעמ יד ןרעו טנָאמרעד זומ ָאד ,הרצ-תע
 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןָאמעג ךס ַא טָאה סָאװ ,ןעד לזייר
 רעשידי רעמערָא רעד ןופ טיונ יד ןרעדניל וצ ידכ המחלמ-טלעוו

 טעדנירגעג טלעג ןגייא ןופ יז טָאה יורּפ עכעלגעמרַאפ ַא ןיילַא ,עסַאמ
 פו לסיב םערַאװ ַא טימ עקירעגנוה יד טזייּפשעג ןוא ןכיקסקלָאּפ
 ,טיורב לקיטש ַא ןוא

 ,שרדמ-תיב סיקסלעיב ג"ַא םעד ייב ,ץינילג טָאטשרָאפ רעד ףיוא
 ןבעגסױרַא טגעלפ סָאװ ,עסַאק-םיידסח-תולימג .ַא ןעוועג קיטעט זיא
 ,טנגעג םענעי ן פ רעניוונייא יד תואוולה עקיטנעצָארּפנָא

 רעצינילג ןיא ןוא "הרזע, רעד ןיא ץינילג ןופ רעייטשרָאּפ טלַא
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 -ללכ רעטנַאקַאב רעד ןעוועג קיטעט ןרָאי עגנַאל זיא "דסח-תולימג,
 יד ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא סע ,רעלדנעהרעדעל ןושרג רעוט
 ,יקסלַאיב קחצי ןעוועג קימעט ןענייז סע רעכלעוו ןיא "אשידק הרבח,
 ,ןַאמטכיר לכעמ ,רעניצַאּפ ריאמ ,גרעבדלָאג הנוי ,ןַאממוג לאימחרי
 ,ַא"א ןַאמטכער םענוב-השמ

 ףליה עשיניצידעמ ,ד

 סָאד ןעוועג ויא ןימ םעד ןופ טלַאטשנַא רעטסקיטכיוװ רעד
 החפשמ רעד ךרוד טעדנירגעג ,טלעוו-עיינ ףיוא לָאטיּפש עשידיי
 ןעועג ןענייז רעריפנָא ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןשיווצ ,ןַאמרעקעב
 .רעגרעבניילק .י רייז ,ןייטשלעקניפ .וו ריד ,רענדָאלָאק ריד ,ןיירליּפש ריד
 -- ןענַארעטעװ יד ןעוועג טנַאקַאב ןענייז עיצַארטסינימדַא רעד ןיא
 ,םיובנעזָאר הסדה רעטסעווש יד ןיא ןייטשלעקניפ ריאמ רעשדלעפ רעד

 -לָאטיּפש רעד וצ רעבירַא ןענייז ןליופ ןיא ןלָאטיּפש יד ןעוו
 טָאה דנַאברַאּפ ןשיטָאטשנשיװצ ןשילױפ םעד ןופ גנוטלַאװרַאפ
 ,שידיי ןייז וצ ןרעהפױא לָאז לָאטיּפש סָאד זַא ,הנכס ַא טָארדעג
 ןױש טָאה'ס ןוא ןעגנַאגעגקעװַא ןעוװעג ןיוש זיא לַאנָאסרעפ רעד
 ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא לָאז לָאטיּפש סָאד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג
 רעד ייב תונלדתש ןוא ימ סיורג ךָאנ .עיצוטיטסניא עשידיי ַא יז
 ןלעיצעפס  ַא לָאטיּפש ןרַאפ ןּפַאש וצ ןעגגולעג זיא טכַאמ רעלַארטנעצ
 .טימ ןעמַאװצ טַארטסיגַאמ רעד טָאה ךמס ןייז ףיוא סָאװ ,טוטַאטס
 ןשידי ַא ייב לָאטיפש ןטימ טריפעגנָא הליהק רעשידיי רעד
 .לַאנָאסרעּפ

 סױרג טָאה ןוא טנדרָאעגניא םוג ןעוועג זיא לָאטיּפש סָאד
 .ץניווָארּפ ןוא טָאטש ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טגנערבעג ןצונ

 רעשידי רעד ןופ טנוװעג סָאד ןטיהרַאפ וצ טפַאשלעזעג יד
 ,סעיצקַא ענעדיישרַאפ טימ טריפעגנָא טָאה 'זָאט , גנורעקלעּפַאב
 ןענייז "זָאט , ןיא קיטעט .דניק ןשידיי ןופ טנוזעג ןרַאפ רקיע רעד
 ןוא םרוורעלעק רייד סטוערפ-עציוו ,רעליטש 'װדַא סעזערפ ןעוועג
 .ַא"א רעשנַא ,ה רָאטקָאדנָאצ ,יוועל ישוניא סרעוט יד

 סָאװ ,גנולייטּפָא ןַא טריטסיקע ךיוא טָאה "הרזע, רעד ייב
 רַאפ רעדָא םניחב תואופר עקנַארק עמערָא רַאפ ןבעגעגסױרַא טָאה
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 לעיצעפס ךרוד ףליה עשיניצידעמ טגרָאזַאב ןוא ןזיירפ-החנה
 ,םיריױטקָאד עמרישזַאגנַא

 עיצוטיטסניא ערעלוּפָאּפ יד ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ףרַאד סע
 ,םיאלוח עמערָא ןפלעה טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,"קדצה תניל,
 לטָאמ ,ןַאמטכיר לכעמ ,יקסלעיב קחצי ןעוועג ןענייז רעריּפנָא יד
 השמ רַאמערקעס רעקירָאיגנַאל רעד  ,ןַאמרָאק קיזייא ,יקסלעקיווו
 ,ַא'א קַאװטיל

 .סעיצוטיטסניא-טידערק .ה

 גיַא יד ןעוועג זיא עיצוטיטסניא-טידערק עשידיי עטסערג יד
 טָאה סָאװ וויטַארעּפָאָאק ַא .23 רענילבול ףיוא "קנַאב עשיטסינויצ
 ןוא 'לז טנוױמ 200 רעביא ןופ עמוס ַא ףױא תונודקפ טַאהעג
 .ךעלטינשברוד שדוח ַא 'לז ןָאילימ 4 ַא ןופ ץַאזמוא ןַא טכַאמעג
 .ןַאמשיּפ ךלמ ןעוועג זיא קנַאב רעד ןופ רָאטקעריד

 -םירחיס יו .קנעב ערעדנַא ךיוא ןעוועג רעירפ ןענייז סע
 רעבָא ךיז ןבָאה ייז ,יימ ןט3 ןופ ץַאלּפ ןפיוא קנַאב-רעקרעװטנַאה ,קנַאב
 ,ןרידיווקיל טזומעג

 רעדָא קנעב עשידיי עטַאװירּפ ךס ַא טריטסיזקע ןנָאה םעד ץוח
 ,"ןויטַארעּפָאָאק-טידערק,

 הליהק עשידיי יד וו
 עשידי סָאד החנשה ריא רעטנוא טַאהעג טָאה הליהק יד

 ריא ןיא סיוכרוד .ַא'א םינקז-בשומ םעד ,םימותי-תיב םעד  ,לָאטיּפש
 רעביא ,םלוע-תיב ןרעביא גנוטלַאװרַאפ יד ןגעלעג זיא ץנעטעפמָאק

 ערעדנַא ןוא הטיחש ערשכ יד ,תואווקימ ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש יד
 .ןימ םעד ןופ סעדנעגַא עזעיגילער

 ןענַאטשעג ןרָאי עמצעל יד ןיא ןענייז הליחק רעד ןופ שארב
 ,גרעברעבליז הנוי ןוא גרעבסגינעק ףסוי

 ןענופעגי ךיז ןבָאה שרדמ-תיב עסיורג סָאד ןוא לוש עסיורג יד
 עטנַאקַאב יד ןעשיװצ .סָאגלוש רעד ףיוא לַאטרַאװק ןשידיי ןיא
 השמ ,הפי ןושרג ,ןייטשניבור ןוח רעטלַא רעד ?ןעועג ןענייז םינזח
 -יתב סםָאדַאר ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז סע .רעפוק לארשי ןוא לַאטנָאר
 .טָאטש ןופ ןקע ענעדיישרַאפ ןיא ךעלביטש ןוא םישרדמ
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 . עטצעל יד ןיא ןעוועג םש הנוק ךיז ןבָאה םָאדַאר ןיא םינ ב ר
 ךָאנ ,תונברה-אסכ םעד םּורַא תקולחמ רעד טימ רָאי קילדנעצ רָאּפ
 ןוא עשרַאװ ןייק רעבירַא רעמעפש זיא רעכלעוו ,רעטומלרעפ ברה
 טייצ ערעגנעל ַא ויא ,םייס ןשיליופ ןטשרע ןיא טַאטופעד ךיוא ןעוועג
 זיא רע ןעו .ןַאמטסיירט בייל-רזעילא 'ר סםָאדַאר ןיא בר ןועוועג
 -םינבר רעטנַאקַאב רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ודָאל ןייק רעבירַא
 ןופ טייצ עצנַאג יד טעמכ טָאה גרעבנעטסעק לאיחי 'ר ,טיירטש
 ןפיוא טכער ןייז ןגעװ ףמַאק םעד טריפעג טייקיגנעהּפָאמוא סנליופ
 טריפעגכרודַא וליּפַא ןענייז לָאמ ןייא ,םָאדַאר ןיא תונברה-אסכ
 רעװַאלסָארַאי רעד בר סלַא ןרָאװעג טלייוועג זיא'ס ןיא ןלַאװ ןרָאװעג
 ,ךוסכיס םוצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה טנַאה עשיצַאנ יד .גרעבנייטש בר

 רעד ןרהא'ר תוארוה-ירומ יד קיטעט ןעוועג ןענייז םָאדַאר ןיא
 לאומש'ר ןוא רעװעשירַאקס לדנעמ'ר ,רענישווב לדנעמ'ר ,בר רעוויווק
 ,םיובלעטייט

 זיא המחלמ יד ןעו טנעמָאמ ןיא םָאדַאר ןיא ןבָאה םיי ב ר
 ,(רעצינעשוָאק רעד) חקור ךלמ-רועילא 'ר :טבעלעג ןכָארבעגסױא
 רעד) בוַאט עלעקעי 'ר ,(רעקצָאכנָאװ רעד) שטיוװָאניבַאר עלעסוי 'ר
 רעד) עלהשמ'ר ןוא (רעצװָארטסָא רעד) עלהשמ 'ר ,(רעצױדָאמ
 ןיא ןבָאה ייז .חקור ךלמ-רזעילא 'ר ןופ םעדייא ןַא ,(רעצינעשזָאק
 טנױװעג ךױא טָאה טייצ עסיװעג ַא .םידיסח ךס ַא טַאהעג םָאדַאר
 -עפש ויא רע ,ריאי 'ר רעגעשזבָאלַאיב ןופ לקינייא ןַא םָאדַאר ןיא
 .ץעיוװָאלדיש ןייק רעבירַא רעמ

 .גנוטלַאוורַאּפ-טסבלעו רעד ןיא ןדיי ;

 ןדי יד ןענייז טַארטסיגַאמ ןוא טַארטַאטש רעמָאדַאר ןיא
 עשידיי יד ןופ רעייטשרָאפ קידנעטש ןעוועג ,ןטָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג
 ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ןדיי .ןעיײטרַאפ עשירַאטעלָארּפ ןוא עכעלרעגריב
 וליּפַא) ןדיײ-עטמַאַאב לסיב רָאּפש ַא ןעוועג ,טַארטסיגַאמ ןיא קינוװַאל
 -ַאמ ןיא ןה עטקיטּפעשַאב ,רעטעברַא ןוא (ןלייטּפָא ןופ סרעטלַאװרַאּפ

 ,טַארטסיגַאמ ןכרוד עטריזינַאגרָא ןטעברַא ייב ןה ,אפוג טַארטסיג

 ויא טָאטש ןופ עטסָארַאטס-עציװ זַא ,ןקרעמַאב וצ  יַאדכ
 ,רעציש קַאויא רייד - דיי ַא ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא



 ןבעל-רוטלוק סָאד 4
 לושלטימ יד ןרעו טלעטשעג ףרַאד טרָא ןמשרע ןפיוא -- ,ן ל וש

 ,,1174180101 -- ןפורעג רעלופָאפ יז טָאה ןעמ יוװ -- רעדָא "תעד יבבוח,
 ןוא שיערבעה) עקיכַארפשײװצ ַא ןעוװעג יא לוש יד ,0/1662ץ"
 רעד ןופ רעדנירג רעד ,טכער-הכולמ טימ לוש-עיצַאקודעָאק ַא ,(שיליופ

 ןעוועג ךיױא זיא לושלטימ רעד ייב ,ןָאזרעמעט ףעזוי ןעוועג זיא לוש
 .םידימלת 250 םורַא טנרעלעג ךיז ןבָאה ןלוש יד ןיא ,לושסקלָאפ ַא
 ןענַאטשעג ויא שארב ,עכעלטפַאשלעועג ַא ןעװעג זיא לוש יד
 רעטסערג רעד .ןרעטלע ןוא רערעל ןופ טעטימָאק רעקידתופתושב ַא
 רעשידיי רעמָאדַאר רעד ןופ עיצַארענעג רערעגניי רעד ןופ לייט
 רעטצעל רעד .לוש עקיױָאד יד ןעגנַאגעגכרוד זיא ץנעגילעטניא

 ,שטיוורוה .ה ןעוועג זיא לוש רעד ןופ רָאטקעריד

 יד ןיא טנרעלעג ךיז טָאה טנגוי רעשידיי רעד ןופ לייט ַא
 ןלושסלדנַאה ןוא עשינכעט יד ןיא ךיוא יו ,ןלושלטימ עשיליופ

 םידומיל יד ּוװ ,לושסגנַאּפנָא ןַא ןעוועג זיא "טלוק-לוש ,, לוש יד
 רעד ןופ סרעטלַאװרַאפ .שידיי ףױא ןרָאװעג טריפעג ןעוועג ןענייז
 .ןַאמטכעה בקעי ןוא ץישפיל .רסיא ןעוועג ןענייז לוש

 -ײרּפשרַאפ רעד ,ןַאמלימ שיבייל גָאנַאדעּפ רעטנַאקַאב רעד
 ,לוש ַא טימ טריפעגנָא ךױא טָאה ,םָאדַאר ןיא שיערבעה ןופ רעט

 ףױא זיוה ןגייא ריא טַאהעג טָאה "הרות-דומלת" רעמָאדַאר יד
 ,עמערָא בור סָאד ,לָאצ עסיורג ַא טנרעלעג ךיז טָאה'ס וו ,98 לעָאװ
 רעד ףױא "הרות-דומלת ַא ךױא ןעװעג .ךעלגניי עשידיי

 ,סַאג רעוועשירַאקס
 עועיגילער ַא ןעוועג ךיוא זיא טינש ןטלַא ןופ םירדח ךס ַאי ץוח

 ,ךעלדיימ רַאּפ לוש-"בקעי-תיב,
 ףױא ."הנביי ןעמָאנ ןטימ לוש ַא טָאהעג טָאה "יחרזמ,

 -רעביא רעטעפש ךיז טָאה עכלעוו ,הבישי ַא ןעוועג זיא 7 רענילבול
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 ,םיררחב 150 ַא טנרעלעג ָאד ןנָאהס ,שרדמ-תיב ןיא ןגָארטעג
 ןיבור ריאמ ברה ןעװעג זיא דסימ ןוא הבישיה-שאר רעטשרע רעד
 .ןיטשרוב לווייפ ברה - סנטצעל ןוא (ךנת ףיוא םישוריפ ןופ רבחמו

 יד ,ןסרוקכַאפ ןעוועג קיטעט ןטייצ ענעדיישרַאּפ ןיא ןענייז סע
 רַאפ ןסרוקטנוװָא , עיצומיטסניא ןַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ןרָאי יעטצעל
 ןרעינעשוניא יד טריּפעגנָא ןבָאה'ס רעכלעו טימ ,"ךעלגניינרעל
 .םולבדלָאג ןוא גרעבצרַאװש

 -ַאבַאש , ג"ַא יד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה רעדניק עשידיי ךס ַא
 רעד טימ רעדניק עשידיי רַאּפ ןלושסקלָאּפ עשהבולמ -- "סעקוווס
 ףױא ןימ םעד ןופ לושסקלָאפ ַא ןעװעג .ךַארּפשנרעל רעשיליופ
 טַאהעג טָאה עכלעוו ,שטיװעלעסָאי קערעב ןופ נייא סַאג-ריצַאּפש

 רעטלַאװרַאפ-לוש ןעוועג ןטרָאד זיא טייצ ערעגנעל ַא .ןעגנולייטּפָא
 עשידיי רַאפ לוש עטייוצ יד ,ןײטשדלָאג רערעל רעטנַאקַאב רעד
 .עקסווָאקַארק-ָארַאטס ףיוא ןעוועג זיא ָאקשעשוָא .ע ןופ גייא רעדניק

 ןופ לושקיזומ עשידיי יד ןעמונרַאפ טָאה עיציזָאּפ ערעדנוזַאב ַא
 עטריטנעלַאט סױרַא ןענייז סע רעכלעוו ןופ ,ענדָאגו ףיוא ןרעסיג

 ןופ טסילָאס טציא) ןַאמקַאב ןועמש רעלדיפ רעד --לשמל יװ ,רעקיזומ
 קעינָאס ,קַאויא רעדורב ןייז ,(ץייוש רעד ןיא עינָאמרַאהליּפ רעד
 ,ַא"א יקציוועניט

 ןטלַאטשנַא-רומלוק עשידיי עטסטלע יד וצ -.ןקעטָאיל בי ב
 קעטָאילביב יד ןוא בולק רעד ןרעוו טנכעררַאפ ףרַאד םָאדַאר ןיא
 יד ןופ קעטָאילביב יד -- ךיוא יוװ ,9 רעװעשרַאװ ףיוא "ַארוטלוק , נ"א
 .18 ָאגעיקסניליק ףיוא "ןויצ-ילעופ ,

 טנזױמ 10 רעביא טַאהעג - קעטָאילביב עשידיי עטסערצ יד
 25 רענילבול ףיוא קעטָאילביב עשיטסינויצ ג"ַא יד ןעוועג זיא -- רעדנעב
 יד ןעוועג זיא םיירג רעד טל עטייווצ יד ,םיובנירג קחצי ןופ נ"א
 םעד ץוח .14 רענילבול ףיוא "ריעצה-רמושה , ןופ קעטָאילביב-ץרּפ
 טַאהעג ןעגנוריפורג עכעלטפַאשלעועג ןוא עשיטילָאפ ךס ַא ןבָאה

 .ןקעטָאילביב ערענעלק

 ןיא זיא סָאװ ,טעטיורעווינוא-סקלָאּפ םעד ןענָאמרעד וצ יאדכ
 ףױא ןענופענ ךי םָאה ןוא ןרָאװעג טעדנירגעג רָאי ןט8
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 -עג טריפעגנָא זיא טעטיזרעווינוא-סקלָאּפ רעד ,23 ָאגעקסמַארעשז
 ,םורטשרעבליז בייל ןעוועג זיא רַאטערקעס ,עבלַאס .א 'װדַא ךרוד ןרָאװ

 רוטַארעטיל עשידיי ,עטכישעג ןופ סעיצקעל ןרָאװעג טנעיילעג ןענייז סע
 יד טָאה תוביס ענעדיישרַאפ בילוצ .עימָאנָאקע עשיטילָאפ ןוא
 ,טַאהעג טינ םימי תכירא ןייק עיצוטיטסניא

 ןדיי ייב ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ -- ,טר ָא פ ס
 -טרָאּפס רעטשרע רעד .,גנויצרעד רעשיזיפ וצ גנַארד רעד טקרַאטשרַאפ
 ןענייז רעטעפש ,("אבכוכ-רב, -- ךָאנרעד) "חוכה, ןעװעג ויא בולק
 ,רחשה ,יאנומשח ,יבכמ -- יװ ,ןבולקטרָאפס ערעדנַא ךס ַא ןענַאטשטנַא
 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןבולק יד .ַא"א לעופה ,ןרעטשנגרָאמ ,ןרעטש
 ,לָאבטופ טימ רעבָא רקיע רעד ,טרָאפס םינימ ענעדיישרַאפ טימ
 ןרעג טָאה טנגוי רעשידיי רעמָאדַאר רעד ןופ לייט רעסיורג ַא
 עשייפ עטוג ַא ןעמוקַאב ןטרָאד טָאה ןוא ןבולקטרָאּפס יד טכוזַאב
 ,גנויצרעד

 עכעלטע ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז םָאדַאר ןיא - .ןעגנומייצ
 -ַארער "גנוטייצ רעמָאדַאר , עשיטסינויצ יד :שידיי ףיוא רעטעלבנכָאוװ
 -סױרַא ,"ןבעל רעצלעק-רעמָאדַאר, סָאד ,ןַאמלעגָאפ סחנפ ךרוד טריג
 רעזייל ךרוד -- "עמיטש רעמָאדַאר , יד ןוא ץרעה ריאמ ךרוד ןבעגעג
 טַאלבנכָאװ ַא םָאדַאר ןיא ןעגנַאגעגסױרַא זיא שיליופ ףיוא ,ןַאמשיּפ
 ,רענבַאשז בקעי ךרוד ןבעגעגסױרַא ,,1זץסט02 220001542  נ"א

 ,ברַאּפדלָאג יַאמש 'רגמ ךרוד טריגַאדער

 טפָא .טַאהעג טינ סםָאדַאר טָאה רעטַאע ט ןליבַאטס ןייק
 -ןטסיטרַא עשידיי עטנַאקַאב ןלָארטסַאג ףיוא ןעמוק םָאדָאר ןייק ןגעלפ

 . -יטסניא עקיטרָא ענעדיײשרַאּפ ייב ןזיירק עשיטַאמַארד יד ,סעפורט
 ַא יו .ןעגנולעטשרָאפ-ןרָאטַאמַא ענייש ןבעג טפָא ןגעלפ סעיצוט

 ,עטטָאל ,מ ןעוועג טנַאקַאב ויא רעסישזער

 -ָאדַאר - .עטנרעלעג ןוא ןטסילַאנרושז ,ןטַארעטיל
 טָאה רעכלעוו ,עלרעפ עשוהי רעביירש עשידיי יד ןעוועג ןענייז רעמ
 ןיא ןברָאטשעג) ךאלמ בייל ;עשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןוא טניױװעג
 ,ַא"א ןַאמלָאװ ,ל ,(עניטנעגרַא

 רעציש ןנחלא 'ּפָארּפ רערעל ןוא טסיערבעה רעטנַאקַאב רעד
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 טצעזעגרעביא ךיא ןוא שיערבעה ףיוא סעמַארד 2 טסַאּפרַאפ טָאה
 קינטָאלז והיעשי ברה .שיערבעה ףיוא קרעװ עשיּפָאוָאלּפ ךס: ַא
 -סערָאק ַא ןעועג זיא ןוא רָאלקלָאפ ןגעוו ךוב ַא ןבעגעגסױרַא טָאה
 .ןעגנומייצ עשידיי עשידנעלסיוא ןופ טנעדנָאפ

 םייצ ןופ טָאה סָאװ ,עפורג ַא ןעוועג קיטעט זיא םָאדַאר ןיא
 ,רָאלקלָאפ רעמָאדַאר ןוא רוטַארעטיל רַאּפ ןטפעה ןבעגעגסױרַא םייצ וצ
 ןַאמסיו לאירבג טרעהעג ערעדנַא ןשיוצ ןבָאה עפורג רעד וצ
 טציא) רעסיג ןוא ןַאמיירטש ,יקסווָאלָאקָאס ןורהא ,דרָאבסיײװ הילדג
 ,(עניטנעגרַא ןיא

 רעבעגסױרַא ןוא רעטעברַאטימ ןעוועג ןענייז רעמָאדַאר ךס ַא
 ,רעגעלרַאפ -ךיוא יו ,ודָאל ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ןופ
 רעקוצ .ש ןופ ןגַאלרַאפ רעװעשרַאװ יד ןעוועג טנַאקַאב ןענייז יז ןופ
 ,גַאלרַאּפ סנַאמלגילפ ןוא ענלעיוד ףיוא

 ןעועג טנַאקַאב זיא ,םָאדַאר ןיא ןריובעג ,גרעבנייוו קַאזיא
 ןעװעג זיא ןוא ןכַארּפש עשילַאטנעירָא ןופ רענעק ַא יז
 ךיוא טָאה סָאדַאר ןופ ,"עצינכעשוו; רעװעשרַאװ רעד ןופ רָאסעּפָארּפ
 ָאד ךױא ףרַאד סע .ץערעפ ףלָאדַא טסימָאנָאקע רעד טמַאטשעג
 תףעװי רעטכיר םעד ןופ טלַאטשעג ענייש יד ןרעוװו טנָאמרעד
 ,עטכישעג ןופ רענעק ןוא טידורע רעסיורג ַא יו טנַאקַאב ,ןַאמרעקעב

 ,טכער ןוא רוטַארעטיל

 ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה םָאדַאר ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעד טימ
 ,ןַאמשיּפ רעזייל ןוא טענעב לאומש

 לארשי 'ר עטנָאמרעד רעירפ ןיוש יד רעסיוא -- ,ןג ָא נ ַא ד ע פ

 -לאיחי 'ר ןעוועג טנַאקַאב ךָאנ זיא טילבטַאקשומ יטלפ ןוא לעקנערפ
 ןוא סרענעק-שיערבעה תורוד ןגיוצרעד טָאה סָאװ ,ןייטשנרָאב ףסוי
 טָאה ץנַארעמָאפ ףסוי 'ר ,סעדָאטעמ-ןרעל ענעגייא טסַאּפרַאפ טָאה
 עשידיי ענרעדָאמ ןעלקנערפ ךָאנ עטייווצ יד טריפעג םייצ עגנַאל ַא
 ,לושסגנַאּפנָא

 --ַאיא ןַאמרָאק ףסוי ,ןַאמצרָאװ ,י ,רעציש ןנחלא ,ןַאמלימ שיבייל
 יד ןיא שיערבעה טנרעלעג ןוא תודהיה ידומיל טריפעג עלַא ןבָאה יז

 ,ןלוש עניימעגלַא ןוא עשידיי
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 טייקיטעט ןוא ימ טימ םָאדַאר עשידיי סָאד טָאה טלדורפשעג
 ,ןטיבעג עלַא ףיוא

 ןעיוב ןטימ עמַאס ןיא זיא ןוא ץוביק רעשידיי ַא טָאה טבעלעג
 ,ןרָאװעג ןטינשרַאפ ךיז ןעלקיװטנַא ןוא

 ,ןברוח ןופ עטכישעג יד ןלייצרעד וצ סיוא זדנוא טמוק טציא
 סָאװ ,טקַאפ ַא ךָאד ויא ןוא ךעלביולנמוא ױזַא זיא סָאװ ,םוקמוא ןופ
 | ,ןגיױא ערעזדנוא רַאפ ,ָאד טשרע טָא ןעשעג זיא

 רעשידיי רעסיורג ַא ןגעוו ןלייצרעד וצ סױא ודנוא טמוק סע
 רעמ ןױש זיא ןוא טבעלעג גנַאל טיִנ טשרע טָאה סָאװ ,הליהק
 ,..ָאטינ



 הלשממ סרעלטיה רעטנוא





 1949 נעט-רעבמעטפעס

 ןָא טמוק ערַאמכ עצרַאווש יד

 -- םָאדַאר טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאּפ ןכָאװ עגנַאל
 ןעמ .,רעפסָאמטַא רעטנַאפשעג ַא ןיא טבעלעג -- ןליופ- ץנַאג יוװ ױזַא
 ךשמב .גָאט עדַאיל ַא ןכערבסיוא ןעק המחלמ יד זַא ,טכירעג ךיז טָאה
 -ַאגרָא ןעוועג זיאיס ,עיצַאזיליבָאמ עליטש ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא טסוגיוא ןופ
 ןדיי ךס ַא טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,"ץושטפול , ַא טריזינ

 -יוא ףוס טָאה ןעמ ןעוו ,ןסקַאװעגסױא גנונַאּפש יד זיא רעמ ךָאנ
 ןבָארג רענטרעג ןוא רעדלעפ רעמָאדַאר עלַא ףיוא ןביוהעגנָא טסוג
 | ,ןפירגנָאטפול ןגעק ןעײשנַארט

 -יליבָאמ ַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא טסוגױא ןט30 םעד ךָאװטימ
 ןענייז יז ןשיװצ ,ןטַאדלָאס-וורעזער סעירָאגעטַאק ייר ַא ןופ עיצַאז
 ,טיילעגנוי עשידיי טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג טריזיליבָאמ

 ןוא עטסנרע ןַא ןעוועג זיא ןדיי רעמָאדַאר יד ייב גנומיטש יד
 -נָא ןלעװ ייז זַא ,ןײזטסּוװַאב סָאד טַאהעג ןבָאה ןדיי .ענעסָאלשטנַא
 רעשיליופ רעד ןוּפ רעגריב יװ זיױלּב טינ המחלמ רעד ןיא ןעמענלייט
 -שטייד ןשיטסירעלטיה ןטימ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יו ךיוא רָאנ ,הכולמ
 עיצרעזעד ןופ ןלַאּפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז סע ,תונובשח ערעדנוזַאב דנַאל
 ,טסניד-רעטילימ ןוּפ ןעײרדסױרַא ךיז ןלעוװ ןופ רעדָא

 -המחלמ ַא ןיא טבעלעג ןיוש טָאה'מ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ
 ןט1 םעד גָאטיײרּפ ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד טָאה ,רעפסָאמטַא
 ,פַאלק רעטכירעגמוא ןַא יו טקריוװעג ,רעבמעטפעס

 -עג ךס ַא ןבָאה סענעריס-םרַאילַא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 ןוא ,גנוקידייטרַאפ-טפול רעד ןופ ןעגנוטיירגוצ ןענייז סָאד זַא ,טניימ
 ךָאנ ןבָאה ,ןענַאלּפָארע עשטייד עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס ןעוו
 רעשילופ רעד ןופ ןעגנוביא ןענייז סָאד זַא ,טרעכיזרַאפ ערעדנַא
 ,עיצַאיװַא
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 ,לומ וצ ליױמ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייז סָאװ ,תועידי יד

 יד ןוא ץַאלּפילּפ רעװָאקדַאס ןפיוא סעבמָאב ענעפרָאװעגּפָארַא ןגעוו
 -לעו ,יד וליפא טכַאמעג רָאלק ןבָאה ,תונברק - ןשטנעמ עטשרע

 המחלמ יד זַא ,"טינ ךָאנ זיא'ס זַא, טסיירטעג ץלַא ךיז ןבָאה עכ
 יד סָאד ןבָאה טקיטעטשַאב קידנעטשלופ ,טקַאפ רענעעשעג ַא ןיוש זיא
 -יזערפ-הכולמ ןופ ףורפיוא רעד ןוא ָאידַאר ןשיליופ ןופ סעיצידיוא
 ,יקצישטשָאמ טנעד

 ןענַאנרָאטכַאמ יד ןבָאה המחלמ רעד רַאּפ געט עכעלטע ךָאנ
 -נסע ןופ סַאּפַאז ַא ןכָאװ ייווצ ףיוא ןכַאמ וצ גנורעקלעּפַאב רעד ןטַארעג
 ךס ַא .,טקרַאטשרַאפ ןפיוקוצנייא גנַארדעג רעד ךיז טָאה טציא ,גרַאוװ
 ךיג ץנַאג .רעבלעװעג יד ןיא טלעפעגסיוא דלַאב ןבָאה ןעלקיטרַא
 יד סעדַאלקסקײטּפַא ןוא ןקײטּפַא יד ןיא ןרָאװעג טפעשעגסיוא ןענייז
 לעיצעפס ,לג"דא דָאי ,ןשוַאדנַאב ,עמַאװ יװ ,ןעלקיטרַא ערַאטינַאס
 ןענעק עכלעו ,ןעלטימלייה עכלעזַא ןופ ןסַאּפַאז טכבַאמעג ןעמ טָאה
 ךיז טָאה'מ רעכלעוו ףױא ,המחלמדוַאג ַא ןופ לַאפ ןיא ןייז קיטיינ
 ,טכירעג קרַאטש

 -ןַאג ןופ ןלעפסיוא סָאד ןפורעגסױרַא טָאה גנורעדנּוװרַאּפ סיורג
 גנורעקלעפַאב עליוויצ יד זַא ,ןרָאװעג ריווװעג זיא ןעמ ןעוו .סעקסַאמ-

 טכַארבעגניירַא דלַאב סע טָאה ,סעקסַאמוַאג ןייק ןעמוקַאב טינ ןעק
 רעשילופ רעד ןופ טייקטיירג רעטרעכיזעגוצ ױזַא רעד ןגעוו קפס ַא
 ,המחלמ רעד וצ הכולמ

 / געט עטשרע יד ןיא זיא ןדיי יד וצ ןקַאילָאפ יד ןופ גנויצַאב יד
 ןוא סרעלעק יד ןיא ןסעזעג ןעמַאזוצ זיא ןעמ תעשב .עטוג ַא ןעוועג
 -עסיטנַא ןייֵק טרעהעג טינ ללכ-ךרדב ןעמ טָאה "סענָארכס, יד ןיא
 -ָאפ ,ןלַאפעגּפָא קרַאטש ויא עילַאװכ עשיטימעסיטנַא יד ,דייר עשיטימ
 רעד טימ ןשטייד יד ןגעק ןפמעק ןלעװ ןדיי יד זַא ,טסּוװעג ןבָאה ןקַאיל
 ,ףמאק ןיא םיפתוש יו טליפעג ךיז טָאה ןעמ ,שפנ-תריסמ רעטסערג

 טָאטש ןיא הלהב יד

 קעװַא ויא םָאדַאר ןופ ןעוו ,רעבמעטפעס ןט6 םעד ,ךָאװטימ
 -ניא עלַאנומָאק ןוא עשהבולמ יד ךיוא ןוא רעטילימ עשיליופ סָאד
 -רַאפ ַא ןרָאװעג ןפורעג גָאטימ ךָאנ רענייז ַא 8 ףיוא זיא סעיצוטיטס
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 ןַא ןבָאה וצ ידכ ,ןבילברַאפ ןענייז עכלעוו ,רעגריב ןופ גנולמַאז
 זיא גנולמַאזרַאפ יד ,טָאטש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ץלַא רעביא טכיזפיוא
 -סעללעק ר"ד רעוט-ס"פפ םעד ןופ גנוניוו רעד ןיא ןרָאװעג ןפורעג
 .ןעגנודַאלניא טול ,זזַארק

 ןקַאילָאפ ןופ טעטימָאק ַא ןבילקעגסיוא ןבָאה עטלמַאזרַאּפ יד
 -ַאנגיא ,גרעבדלָאג בקעי ?ןעוועג ןענייז רעדילנמימ עשידיי יד ,ןדיי ןוא
 ,רעגייא היעשי ןוא גרעבדלָאג יצ

 -וצ ךיז רעייטשרָאּפ עטלייוועגסיוא יד ןענייז טנװָא ןקיבלעז םעד
 ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג ויא'ס ןוא 24 יקשוינָאמ לַאקָאל ןיא ןעמוקעגפיונ
 -ייז'ס .טלעפעג טינ טָאה רעוועג ,ןדיי ןוא ןקַאילָאפ ןופ ץילימ-רעגריב
 ןיא ,גנונעדרָא ןוא ור ןטלַאה וצ סנטסָאפ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןענ
 -יש ַא תעב ,ןטָארטרַאּפ ךיירלָאצ רעייז ןעוועג ןדיי ןענייז ץילימ רעד
 (ןַאמסַאלג רעדָא) סַאלג השמ טסיצילָאפ רעד זיא זיוהטכעש םייב יירעס

 ,גיוא ןַא ןריולרַאפ ןוא ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ רעווש

 -ַאװ רעד ןרָאװעג טרידרַאבמָאב זיא המחלמ גָאט ןטירד םעד
 ףױא סעבמָאב ןלַאּפעג ןענייז ךָאנרעד ,סַאג רעװעשירַאקס ףיוא טקוד
 -רעד ןעוועג ןענייז סע ,7 לעָאװ ףיוא ןוא עגולד ףיוא ,עקסדָארגָאװָאנ
 ,עטעדנוװורַאפ ןוא עטעגרהרעד ,תונברק עשידיי ייב

 -סױרַא טימַאב ךיז טָאה םלוע רעד ,ךיז טקרַאטשרַאפ הלהב יד
 .ָא .ק .פ רעד ןופ תונודקפ ןוא רעטלעג עטרָאּפשעגּפָא יד ןעמוקַאבוצ
 ,ןטנעילק ןופ טרעגַאלַאב ןרָאװעג ןענייז קנעב יד .קנעב ערעדנַא ןוא
 ןבעגוצּפָא טימַאב ךיז ןבָאה קנעב עשידיי יד ,ןשטנעמ עמערָא בור'ס
 וצ ןעמעלַא טלעג גונעג טגָאמרַאפ טינ רעבָא ןבָאה ייז ,תונודקפ יד
 ,ןקידירּפַאב

 -ימ ןקור ןעמונעג ךיז טָאה ײמרַא עשטייד יד סָאװ ,םעד בילוצ
 ,טעטש ערעדנַא ןופ םיטילפ ןויװַאב ךיז ןבָאה'ס ןוא דנַאל ןיא רעּפ

 ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג הלהב יד זיא

 -טנַא סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעבמעטפעס ןט6 םעד ךָאװטימ
 ןבָאה ןשטייד יד זַא ,העידי יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,טָאטש ןופ ןפיול
 רעסױרג ַא ,ןפױלטנַא זײװנסַאמ ןעמונעג ןעמ טָאה ,ץלעק ןעמונַרלּפ
 סע .טָאטש יד טוָאלרַאפ טָאה טנגוי רעשידיי רעכעלנעמ רעד ןופ לייט
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 טינ ןעוו ,תוחפשמ עצנַאג ןוא ערעטלע ךס ַא ןפָאלעג ךיוא רעבָא ןענייז
 -טנַא ןשטנעמ רעמ ךס ַא ןטלָאװ ,ןעלטימ-טרָאּפסנַארט ןיא קחוד רעד
 -ָאר ,םעמרָאפטַאלּפ ,סָאטױא ,רענעגעוו טימ ןרָאּפעג זיא ןעמ ,ןפָאל
 | ,סופ וצ סױרַא ןעמ זיא בור'ס רעבָא -- ןרעוו

 -נַא ןופ םיטילפ ןסַאמ עסיורג ןעוועג ןיוש ןענייז ןגעוו יד ףיוא
 .סעיצוטיטסניא עטרױוקַאװע ןוא רעמילימ שיליופ ךיוא יו ,תומוקמ ערעד
 ,געו םעד טפָארּפרַאפ טָאה עכלעוו ,עסַאמ רעטכידעג רעד טָא רעביא
 -ןישַאמ טימ ןסָאשַאב ןבָאה ןוא ןענַאלּפָארע עשטייד ןגיולפעג ןענייז
 ,עקידנפישטנַא יד רעוועג

 -עג ויא ןדיי רעמָאדַאר ענעּפָאלטנַא יד ןופ םָארטשטּפױה רעד
 זיא ליימ רעסיורג ַא ,לעװָאק-ןילבול-יװַאלוּפ גנוטכיר רעד ןיא ןעגנַאג
 טָאה ליפ ַא ,טנעה יד ןיא ןשטייד יד וצ ןלַאפעגניירַא געוו ןפיוא
 ןעמונרַאפ רעטעפש ויא עכלעוו ,עירָאטירעט יד ןכיירגרעד וצ ןזיװַאב
 ,ײמרַא רעשיסור רעד ךרוד ןרָאװעג

 -ָאק :מעטש יד ןיא ןבילבעג טלָאמעד ןענייז רעמָאדַאר ךס ַא
 ,קָאטסעלַאיב ,גרעבמעל ,קסירב ,ענוװָאר ,קצול ,לעוװ

 ןגעוו יד ףיוא ןטלַאהרַאּפ

 . עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טפַאכרַאפ זיא רעכלעוו ,לייפ רעד
 טָאה ןוא תורצ עסיורג ןייטשוצסיוא טַאהעג דלַאב טָאה ,ןלייט-רעטילימ
 ןדיי יד רַאּפ ךיז טימ טגנערב שטייד רעד סָאװ ,טליפרעד דלַאב

 -ייפ ןופ ןדָאטעמ יד ףיוא ןייש ַא ןפרַאװ ןעגנולייצרעד ערעייז
 רעביא רעטעפש טפָא ױזַא ךיז ןרזח עכלעוו ,ןקירעדינרעד ןוא ןקינ
 ,הלשממ רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ןופ ךשמב

 -- "עטפַאכעג , יד ןופ רענייא םעד ןגעוו טלייצרעד סע סָאװ טָא
 ;ץישפיל רעטלַא

 -רַאפ ןשטייד יד ןבָאה ,ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ןיא ,עּפורג יד,
 ןעמעלַא ודנוא טָאה'מ .ץינעשזָאק ןופ טנעָאנ ײסָאש םעד ףיוא ןטלַאה
 -קעװַא -- ײמרַא רעשיליופ רעד ןופ ןטַאדלָאס ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי --
 טרָאד ןענייז סע ,לָאיצשָאק םייב ץַאלּפ ןפיוא ץינעשזָאק ןייק ןבירטעג
 םעד ףױא .,ןדיי 800 ןוא ןקַאילָאפ 2000 ךרע ןַא טלמַאזעגפיונוצ ןעוועג
 .געט 9 ןטלַאהעג ודנוא ןעמ טָאה ץַאלּפ
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 ןביילקפיונוצ טזומעג ,ןדיי 800 יד ,רימ ןבָאה ,ירפ רעד ייא גָאט ןדעי
 טימ ןָאמ טזומענ סָאד ןבָאה רימ .עטגָאיעגנעמַאזצ עלַא ןופ האוצ יד
 רימ ןכלעוו ,בוי ג ַא ןיא לַאּפּפָא םעד ןפרַאװנײרַא ןוא טנעה עליוה יד
 ,טנעה עליוה יד טימ ךיוא ןבָארגעגסױא ןבָאה

 ןיא םעד ייב זַא -- ץישפיל רעטייוו טלייצרעד -- קנעדעג ךיא

 "עפַאװטפול , רעד ןופ רענלעז רעשטייד ַא ןעגנַאגעגכָאנ דיי ןדעי ךָאנ
 ַא ןסיירסיוא טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו ,סקיב רעד ףיוא טענגַאב ַא טימ
 -ערקסקע יד וצ טנעה יד טימ ךיז ןרירוצ ןּפרַאד וצ טינ ידכ ,זָארג לסיב
 ,ןטניה ןיא טענגַאּב ןטימ ךָאטש ַא ןעמוקַאב דלַאב ךיא בָאה ,ןטנעמ

 ןטימ ןיא ,"גנולעטשרָאפ , ַא ןביױהענָא ךיז טָאה גָאטימ רַאפ
 -יישרַאפ ןעגניז זדנוא ןסייהעג ןוא רעייפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ץַאלּפ
 ןפרַאװ ןסייהעג ןעמ טָאה ךָאנרעד .עשידיי ןוא עשיליופ ,רעדיל ענעד
 -עג טרישזנַארַא זיא גנולעטשרָאּפ יד ,"ןעלטיה עשידיי, יד רעייפ ןיא
 ,רענלעז עריא רַאפ "טכַאמרעװ, רעד ךרוד ןרָאװ

 ןטרָאד ,לָאיצשָאק ןיא טריפעג ןדיי עלַא ןעמ טָאה גָאטימ ךָאנ
 ,ןטסיקנַאט עשטייד יד זדנוא רעביא ןייגליוו טזָאלעג ךיז ןבָאה

 סָאד ,ןלעּפַאב עכעלצעונגעק ןוויכב ןבעגעגסױרַא ןבָאה יז
 ךָאנרעד .ןגָאלש ןוא ךיז ןריומַא וצ טייהנגעלעג ַא יז רַאּפ ןעוועג זיא
 ןוא סורג ןשיטסירעלטיה ןיא טנעה יד ןביוהפיוא טנרעלעג ייז ןבָאה
 ,!"גיז-לייח , ןעיירש

 יד ןיא עפורג רעד ןופ לרוג םעד ץישפיל טביײרשַאב רעטייוו
 -עגַאי ץַאלּפ) לושטייר ףיוא קלופ ןט72 'וועג ןוּפ ןרַאשָאק רעמָאדַאר
 ,(יקסנָאל

 טקַאפעגניירַא ,ןַאמ 1500 ַא ,ודנוא ןעמ טָאה ןרַאשָאק יד ןיא;
 ,ןשטנעמ 100 רשפא ןיײירַא טנעקעג ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,רעצרַאק ַא ןיא
 יד ןופ ףיוה ןפיוא טעברַא ףיוא טריפעג זדנוא ןעמ טָאה גָאט ןדעי

 ,ןרַאשָאק
 -יֿפנָא רעד וצ עיצַאנעלעד ַא טקישעג רימ ןבָאה רופיכ-םוי ראפ

 ,טעברַא רעד ןופ ןעײרּפַאב רופיכ-םוי ףיוא זדנוא לָאז ןעמ זַא ,גנור
 טגָאיעגסױרַא ןשטייד יד ודנוא ןבָאה ,רופיכ-םוי ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 םעד ,בורג ַא ןבָארגעג רימ ןבָאה גָאט ןבלַאה ַא .גָאט עלַא יװ רעירפ
 ,ןטָאשרַאפ קירוצ םיא רימ ןבָאה גָאט ןבלַאה ןטייווצ
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 ןטרָאד ןפָארטעג רימ ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ טכַאנייב ןענייז רימ ןעוו
 ןוא גרעברעבליז הנוי הליהק רעשידי רעד ןופ סעזערפ 'וועג םעד
 יז ןעמ טָאה םייצ העש 2 ךרע ןַא .(6 סָאג-ץרפ ןופ) ןשטיװָאמַארבַא
 -וצ ןלַאפעגרעדינַא ןענייז יז ןעװ ,ץַאלּפ םורַא טניה טימ טגָאיעגמורַא
 ,רעסַאװ טלַאק טימ ןסָאנַאב יז ןעמ טָאה ,ןייזטסּוװַאב ןָא ןוא ןסיב
 טנעה ענעביוהעגפיוא יד ןיא רענייטש עסיורג ןטלַאה ,ןעינק ןסייהעג
 טשרע ."ןייוש רעשידוי ןייא ןוא רענוַאג ןייא ןיב ךיא , :ןעיירש ןוא
 ,קַארַאב ןיא ןייגוצקירוצ טביולרעד ייז ןעמ טָאח טכַאניב טעפש

 טלעטשעג ןוא ןּפורעגסױרַא העש ייווצ עדעי יז ןעמ טָאה טכַאנייב
 ַא ןוא עדנעמָאק ַא טרעהעג ךיז טָאה סע .טנַאװ רעד וצ םינפ ןטימ
 -קע ןַא ןופ לעטשנָא ןַא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד ,רעוועג ןופ גנַאלק
 ,עיצוקעז

 ןביירשרעטנוא ןכָאנ טיײרּפַאב יז ןעמ טָאה םורַא געט ייווצ ןיא
 -דרע ןַא סרעיז טכַאמרעװ רעד רַאפ ןבעגרעביא ןגעוו טנעמוקָאד ַא
 -  .,םוטנגייא

 -סיוא ,ןשטייד יד ןופ לעפַאב ןפיוא ,ןבָאה רענלעז עשיליופ יד

 ",ץײרקנקַאה ַא ןופ םרָאפ ןיא רָאה יד זדנוא ןטינשעג

 גנובײרשַאב עקיזָאד יד ןריטנָארּפנָאק וצ ןייז טעוו טנַאסערעטניא
 ןגעו יד ןופ ,גנוטכיר רעטייווצ ַא ןופ ןעמונעג ,רערעדנַא ןַא טימ
 יװ ױזַא -- ,ךעלנע קידריווקרעמ .ץלעק ןייק םָאדַאר ןופ ןריפ עכלעוו
 ןופ לעיצעפס ,ןקינייפ ןופ ןדָאטעמ יד ןענייז -- ,ךיז ןשיווצ טדערעגּפָא
 ,םיוניע עשילַארָאמ

 יב ןרָאװעג ןטלַאהרַאּפ ןענייז עכלעוו ,סעפורג יד ןופ רענייא
 ;טגלָאפ יו םעד ןגעװ טלייצרעד ,המלש יקסווָאקַארק ,ץלעק

 טָאה ןטרָאד ,ץלעק ןייק וייווסעפורג טגָאיעג זדנוא טָאה ןעמ,
 ןעינקרעדינַא ןלױּפַאב ,ןרַאשָאק יד ןופ לָאז ןיא טריפעגניירַא זדנוא ןעמ
 ןצנַאג ַא ןטלַאהעג ודנוא ןעמ טָאה ױזַא ,טרָא ןופ ךיז ןריר טינ ןוא
 ערעודנוא ןקידיילרעד ןײגסױרַא טרָאטעג טינ ןבָאה ריפ ,תעל-תעמ
 ,ינק יד ןופ ןבייהפיוא ןענעק טינ ךיז ןלָאז רימ ידכ .,ןשינעּפרעדַאב
 ,פעק יד רעביא ןסָאשעג ןשטייד יד ןבָאה

 ןוא ןקַאילָאפ יד ןופ טליײטעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה גָאט ןטייווצ םעד
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 ףיוא ןגײלקעװַא טזומעג ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,ץַאלפ ַא ףיוא טגָאיעגקעװַא
 ןעמ טָאה ךָאנועד .,פעק יד ןבייהפיוא טרָאטעג טינ ןוא דרע רעד
 ןעלמַאז ןיא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,"טעברַא; ףיוא טריפעג זדנוא
 -ַא םייב .ױרטש ךעלקיטש ןוא ךעלריפַאפ ענעּפרָאװעצ ענעדיישרַאפ
 -פיוא םעד טימ ,ןטניה ןיא טעּפָאקעג ןרָאװעג רימ ןענייז ךיז ןגיײבּפָאר
 ַא רעטנוא ץַאלּפ םעד םורַא ןפױלמורַא טוומעג רימ ןבָאה םענעבילקעג
 ןיא ךעלריפַאּפ יד ןפרַאװנײרַא ןוא רענלעז יד ןופ פעלק ןופ לגָאה
 ,ןטסַאקטסימ

 טרַאפשעגנירַא ןעמעלַא זדנוא ןעמ טָאה -עבמעטפעס ןט14 םעד
 געט 3 ןטלַאהעג ודנוא ןעמ טָאה ןטרָאד ,עגָאגַאניס רעצלעק רעד ןיא
 ןקידיילרעד טזומעג רימ ןבָאה ןשינעפרעדַאב עכעלריטַאנ יד ,ןסָאלשרַאפ

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעצלעק יד טגנערבעג זדנוא ןבָאה ןסע ,טרָא ןפיוא
 -עגקירוצ רימ ןענייז סופ וצ ,ןעיײרפַאב זדנוא לָאז'מ זַא ,טימַאב ךיוא ךיז
 ",םָאדַאר ןייק ןעגנַאג

 ןעמונעגנעמַאזוצ ןשטייד יד ןבָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טעמכ
 רעד ןופ ןטַאדלָאס ענעגנַאפעג עשידיי עפורג ערעסערג ַא םלעכ ייב
 ,רעמָאדַאר עכעלטע ךיוא ייז ןשיווצ ,ןַאמ 300 ךרע ןַא ,ײמרַא רעשיליופ
 -עלַא יז ןוא ,יקסניטסָאג חנ ןעמָאנ רעד טנַאקַאב רָאנ זיא'ס עכלעוו ןופ
 ןעגנולעג זיא ןַאמלעדנַאמ קעינעה רעמָאדַאר םעד ,ןסָאשעגסױא ןעמ
 ,ןפױלטנַא וצ ןטרָאד ןופ

 -ניא רעד ףיױא ןעמוקעגרָאפ זיא ענעסָאשרעד יד ןופ הרובק יד
 רָאטקעריד ןכרוד ,עשרַאװ ןיא טניָאשוד רענַאקירעמַא ןופ ץנעוורעט
 ,טלעג עמוס עשפיה ַא קעווצ םעד וצ טרינגיסַא טָאה רעכלעוו ,קישווג
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 םָאדַאר רעביא ןָאּפ-ץיירקנקַאה יד

 יד ןבָאה ,ירפ רעד ןיא 1939 רעבמעטפעס ןט8 םעד ,גָאטיײרפ
 ןעמוקעגנָא ןענייז סנטסָאּפרָאפ ערעייז ןוא טָאטש יד ןסָאשַאב ןשמייד
 ןוא ןסָאש ןלַאפעג ייז ףיוא ןענייז ןטרָאד ,סַאג-ריצַאפש רעד ףיוא זיב
 ןוא דרעפ ענעסָאשרעד עכעלטע קידנוָאלרעביא ,ןטָארטעגּפָא ןענייז ייז
 ,רענלעז עטעדנוװרַאפ עכעלטע ךיז טימ קידנעמענטימ

 ןירַא םרוטש טימ ןשטייד יד ןענייז גָאטימ ךָאנ גָאטיירפ
 ןָאפ-ץײרקנקַאה יד ןוש זיא רעמעפש העש ץעכעלטע .סָאדַאר ןייק
 טינ .סעדייבעג עשהכולמ ןוא עכעלטנפע ענעדיישרַאּפ ףיוא ןעגנָאהעג
 יד סָאװ ,ןובשחו-ןיד ןרָאלק ַא ןבעגעגּפָא טלָאמעד ךָאנ ךיז ןבָאה עלַא
 ,ךיז טימ טגנערב ןָאפ עקיזָאד

 טגרָאעג טָאה טעטימָאק רעכעלרעגריב רענעּפַאשעג רעד
 יװ ,ןכַאז עטסקיטינ עמַאס יד ןלעפ טינ ןלָאז טָאטש ןיא זַא
 זַא ,ןיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .ג"דא לַאירעטַאמ-ןערב ,טכיל ,טיורב
 -ץגרָאפ ךיז טָאה'מ יו ,רעסערג ךס ַא טױנ יד זיא טָאטש ןיא
 עיצוטיטסניא-סּפליה עניײמעגלַא ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןוא טלעטש
 -ַארעּפָאָאק רעשידיי 'וועג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןדיי ןוא ןקַאילָאפ רַאפ
 - ,8 'מונ יימ ןט3 ןופ ץַאלּפ ןפיוא קנַאב רעווימ

 רַאטָאנ ,יקסוגָאר רַאטָאנ :ןעוועג קימעט ןענייז טעברַא רעד ייב
 ,רעגייא היעשי ןוא גרעבדלָאג בקעי ,שטיוועקלַאפ

 ַא ןעמוקעג זיא רעבמעטפעס ןט10 םעד גָאטנוז ןטשרע םעד ןיוש
 רעייז ןיא ןרעװ טלעטשעגּפָא ןלָאז ןטסיצילָאּפ עשידיי יד זַא ,לעּפַאב
 סָאד רעבָא ,ןרעװו טרעסערגרַאפ לָאז ץילימ עשיליופ יד ןוא טעברַא
 רעסיורג רעד וצ ,ןרעװ ןעמונעגקעװַא ןצנַאג ןיא ייז ןופ לָאז רעוועג
 ןטסיצילָאפ עשידיי יד ןבָאה ,ןטימעסיטנַא עשיליופ יד ןופ טייקנדירפוצ
 -יליופ יד ךיוא זיא רעטעּפש געט רָאפ ַא ,קיטעט ןייז וצ טרעהעגפיוא
 ,ןרָאװעג טזיילעגפיוא ץילימ עש
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 -ץגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ געט עכעלטע ןיוש
 ךיוא ןוא רעמָאדַאר ,ענעּפָאלטנַא לייט ַא געוו ןופ ןעמוקוצקירוצ ןביוה
 מייצנשיווצ רעד ןיא ןענייז ענעּפָאלטנַא יד ןופ תוריד ךס ַא .עדמערפ
 ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענייז לייט ַא ןוא ןרָאװעג טריבַארעגסױא
 | | ,"םינכש עיינ,

 וצ עבַאגפױא רערעווש ַא רַאפ ןענַאטשעג זיא טעטימָאק רעד
 ךס ַא טצעזַאב ךיוא ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,טיונ-סגנוניוװ יד ןרעדניל
 -ַאלַאב זיא טעטימָאק רעד ,סעדייבעג עיירפ ןוא ןלוש ךיוא יו ,תוריד
 טרעדָאּפעג ןבָאה עכלעוו ,ןטכיש עלַא ןופ ןשטנעמ ךרוד ןרָאװעג טרעג
 -עג טינ רעבָא זיא סע .עציטשטלעג ןוא ןטנעמַאקידעמ ,ןסע ,תוריד
 -ַאקטיונ יד ןרָאװעג טקידיילעגסױא ןענייז'ס ,ןעמענ וצ ןענַאװ ןופ ןעוו
 ןעגנוווצעג ןענייז ןקיטּפַא יד .סעיצומיטסניא ןוא סעכריק ןופ סעס
 רעד טָאה ןעגנוגנידַאב יד ןיא ,ןטנעמַאקידעמ ןבעגוצסיױרַא ןרָאװעג
 ,ןכָאװ עכעלטע טעברַאעג טעטימָאק

 םעד ןעמונעגרעביא ץיירק רעטיור רעשיליופ רעד טָאה ךָאנרעד
 -ָאפעג ןבָאה טעטימָאק ןופ רעדילגטימ עשיליופ לייט ַא ,טַארַאּפַא-ספליה
 רעדילגטימ עשידיי 2 יד ,ןדיי רַאפ עיצקַאספליה יד ןלעטשוצּפָא טרעד

 טריפעג ךָאנ טעברַאספליה יד לָאז קילייוטייצ זַא ,טלעופעגסיוא ןבָאה
 ,ןדיי רַאּפ ךיוא ןרעוװ

 ,לעּפַאב ַא ןבעגעגסױרַא ןשטייד יד ןבָאה רעטעפש געט עכעלטע - 

 ,טעטימָאק םענעגייא ןַא ןפַאש ןוא ןרעדנוזּפָא ךיז ןלָאז ןדיי יד זַא

 טנַאדנעמָאק רעשירעטיליפ רעד טפוררַאפ 1939 רעבמעטפעס ףוס
 ערעדנַא ךיוא יװ ,טָאטש ןופ סערָאזָאד ענעבילבעגרעביא יד ךיז וצ
 ןופ טעטימָאק רעקילייוװטייצ סלַא טרינימָאנ ןרעװו ייז ,םיטַאבעלַאב
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 "הרזע , ןופ לַאקָאל ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא סע
 רעד .גרעבדלָאג בקעי טריפעג טָאה גנולמַאזרַאּפ יד ,סַאג-עגולד ףיוא
 זיא רעצױרָאּפ ןפוא ַאזַא ףױא טרױטיטסנָאק ךיז טָאה טעטימָאק
 ךרע ןַא ןוא טנעמַאיד ףסוי -- רעטערטראפ ,גרעבדלָאג בקעי ןרָאװעג
 ,רעדילנטימ 0



 תשיננ ןוא ןעננוקינייפ עשטייד
 א. םטברא רעד יב רעלגיז יד

 ךיז טָאה הלשממ רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלַאב
 ןעגנַאגעג רקיע רעד זיא סע .תושיגנ עשטייד הרדס עגנַאל יד ןבױהעגנָא
 וצ יז ןכַאמ ןוא ןדיי יד שילַארָאמ ןכערבעצ ןיא ןשטייד יד טלָאמעד
 ןוא גנורעקלעפַאב רעקימורַא רעד ןופ ןגיזא יד ןיא טָאּפש וצ ןוא דנַאש
 ,ןגיוא ענעגייא יד .ןיא

 עוָאלצוש ןקינייפ זַא ,טגייצעגרעביא דלַאב ךיז ןבָאה ןשטייד יד
 ןקַאילָאפ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ייז ןקירעדינרעד ,טכייל עקַאט זיא ןדיי
 שילַארָאמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,וצרעד ןריפרעד רעבָא ,רעווש טינ ךיוא זיא
 ,טכייל ױזַא טינ זיא ,ןכערבנעמַאזוצ

 ,םיעשר עדליוו ףיוא יוװ ןשטייד יד ףיוא טקוקעג ןבָאה ןדיי יד
 ,שובל "ןלערוטלוק , ןכעלרעסיוא רעייז ףיוא קידנקוק טינ ,ןענייז עכלעוו
 ןייק ןעוועג טינ רַאּפרעד זיא ךיז ןריפפיוא רעייז ,וויטימירפ ןוא יור
 לשמל ןעוועג זיא סָאד יװ ,ןדיי ערעזדנוא רַאּפ גנושַאררעביא עפיט
 -צרַאװש רעד טינ וליפא ,רעבָא רענייק ,ןדיי עשטייד יד טימ לַאּפ רעד
 זַא ,ןלעטשרָאּפ טנָאקעג טינ טלָאמעד ךָאנ ךיז טָאה ,טסימיסעפ רעטס
 ,רעדניק ןופ ןדרָאמ עזײװנסַאמ וצ ןעמוק טעװ טרעדנוהרָאי אא ןיא
 ,טייל עטלַא ןוא ןעיורפ

 םָאדַאר ןיא ךיז ןבָאה ןשטייד יד יװ ,טרעהעג טּפָא טָאה ןעמ
 ןיא ןדיי עשיליופ יד ןייטשרַאפ טינ ןענעק ייז זַא ,טקירדעגסיױא
 תופידר ןבױהעגנָא רָאנ ךיז ןבָאה'ס יו -- טהנעטעג יז ןבָאה -- דנַאלשטיײיד
 יד ןוא ,דרָאמטסבלעז ןיײגַאב זיײװנסַאמ ןביוהעגנָא יז ןבָאה ,ןדיי ףיוא
 ןענייז ןלַאפ-דרָאמטסבלעז .,םעד ןופ טינרָאג ךיז ןכַאמ ןדיי עשיליופ
 ,ןטלעז רָאג זיב ןעוועג עקַאט

 ;קידנעטשרעפ םהרבא טלייצרעד תושיגנ עשטייד יד ןגעוו
 ןיב ,גָאטימ ךָאנ רעגיײזַא 8 ןעמוקנָא רעייז ןופ גָאט ןטייווצ םעד,
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 סָאװ ,ןרעוו ריוועג 31 לעָאװ ףיוא הריד ןיימ ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ךיא
 ןטלָאװ יַאוולה -- ןשטנּווװעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא .סַאג ןיא טרעה'מ
 ןיא ןײגנײרַא רעייז ןקוקוצנָא רעדייא ,סעבמָאב יד ןופ ןלַאפעג יז
 טייג ּוװ ,ןעמ טוט סָאװ ,ןטייווצ םעד טגערּפעג טָאה רענייא .,טָאמש
 עטנּפָאװַאב טימ סָאטױא ךס ַא ןעמוקעגנָא ןענייז גנילצולפ ,ןעמ
 טָאה רעיוט ןדעי ייב ןוא ןסַאג יד טלגנירעגמורַא ןבָאה ייז ,ןשטייד
 רימ טָאה ןעמ ,רעיוט ןיא ןירַא ןיב ךיא ,שטייד ַא טלעטשעגקעװַא ךיז
 ,טלעטשעגּפָא ךימ בָאה ךיא ןוא ןסָאשעגכָאנ רעבָא

 ןענַאטשעג ןענייז'ס ּוװ ,סַאג רעד ףיוא טריפעגסיורַא ךימ טָאהימ
 יד ןוא טרימיטיגעלסיױא ןעמעלַא ןעמ טָאה רעטעּפש ,ןשטנעמ ךס ַא
 ןַא ךיז טָאה ,ןדיי 400 ַא ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו ,טזָאלעג יירפ ןקַאילָאפ
 ַא ןבעגעג ןוא שארב טלעטשעג טנַאה ןיא רעװלָאװער ַא טימ ריציּפָא
 ןעמוקעג ןוא טָאטש יד ךרודַא ןענייז רימ ןעוו ,ןייג ןלָאז רימ עדנַאמָאק
 .ןגָאלש וצ ןביוהעגנָא ודנוא ייז ןבָאה ,ייסָאש רעװעשרַאװ םעד ףיוא
 .געו ןצנַאג םעד רעביא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב- סָאד

 .(םָאדַאר ןופ םק 4) יילריפ זיב טגָאיעג . ױזַא זדנוא ןבָאה ייז
 רימ ה"ד ,"ןסילשנייא, עדנַאמָאק ַא טרעהעג רימ ןבָאה ךָאנרעד
 -סיוא טלָאמעד זיא רימ ,ןַאמ 3 וצ סמערָא יד רעטנוא ןעמענ ךיז ןלָאז
 יז ןופ רענייא ,ןדיי רעמָאדַאר ערעטלע 2 טימ "ןסילשוצנייא , ןעמוקעג
 עדייב ,לעקניפרוג רמתיא רעטייווצ רעד ,ןייטשקילג ןבואר ןעוועג זיא
 .ןַאמ רעגנוי ַא ןעוועג ןיוש ךיא ןיב ייז ןשיווצ .רעקיצכעז יד רעביא ןופ

 -רענעסָאלשעג ּפָארַא ןלָאז רימ ,לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד
 רימ ןעװ .ןעװעג ןטרָאד ןענייז עכלעוו ,רעבירג עפימ ןיא טייה
 ."ףױרַא, עדנַאמָאק ַא טרעהעג רימ ןבָאה ,ןכָארקעגּפָארַא ןיהַא ןענייז
 ןפלָאהעג בָאה ךיא ןוא .ןייז טרָאמעג טינ ןעמ טָאה קילעטשרעטניה

 - .ןרעטעלקפױרַא םינכש עניימ .
 ַא רעדיוו ןוא ןגָאלשעג רעדיוװ זדנוא ןעמ טָאה ןכירקפיורַא ןכָאנ = |

 ןבָאה ,ּפָארַא רימ ןענייז ,לָאמ ליפ ןעוועג זיא ױזַא !"פָארַא, עדנַאמָאק
 יז ןבָאה ,ףױרַא רימ ןענייז ;ּפָארַא ןענייז רימ סָאװ רַאפ ,ןגָאלשעג ייז
 תוכ ןָא ןבילבעג ןענייז רימ זיב ,ףױרַא ןענייז רימ סָאװ רַאפ ,ןגָאלשעג
 ,טינ קנעדעג ךיא ןעמָאנ סנעמעוו ,םענייא .ןייזטסּוװַאב ןָא --ךס ַא ןוא
 ,טעגרהרעד טלָאמעד ייז ןבָאה



 םאדאר ןשידיי ןופ ךובקנעדנא 40

 ,עשרַאװ ףיוא ןעגנַאגעג ײמרַא עשטייד יד זיא גָאט םענעי ןיא
 ןעמ ןיהּוװ ,טגערפעג ךיז טָאה רעטילימ עקידנעײגײברַאּפ סָאד ןעוו
 ,רעזדלעה יד ףיוא טנעה יד טימ ןזיוועג ךַאװ יד טָאה ,זדיוא טריפ
 רעטייזו זדנוא ייז ןבָאה געוו ןפיוא .ןעגנעה זדנוא טריפ ןעמ זַא ה"ד
 ,םענייא ןדעי ןופ ןסָאגעג ךיז טָאה טולב זַא ,סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג

 ןריפוצסיוא םיירגעג ןיוש ךיז ןבָאה ןשטייד "ערעזדנוא, ןעוו
 ַא - סנ ַא ןעשעג סעפע ויא ,טעברַא לקיטש סָאד זדנוא רעביא
 ,ןעײרּפַאב וצ ןלױּפַאב זדנוא טָאה ריִציפָא רעקידנעייגײברַאפ

 -ייז ךָאנרעד .טולב ןיא ןעקנומעגנייא ןעמוקעגמיײיהַא ןענייז רימ
 -רַאפ ןיא ןעמוקעגרָאּפ ןענייז ןכַאז עכעלנע זַא ,ןרָאװעג ריווועג רימ ןענ
 ,ץעלָאס יװ ,ךעלמעטש עניילק עקימורַא יד ןיא ךיוא ןוא טעטש ענעדייש

 יז ןדנוצעגרעטנוא ןוא רעלעק ַא ןיא ןדיי 40 טרַאּפשרַאפ טָאה'מ ּוװ
 -לעקניפ ךריב ,ןַאמרעגנוי רעמָאדַאר .ַא ןעמוקעגמוא ךיוא זיא'ס ּוװ ןוא
 ,ןדיי 40 רעכעה ןעמוקעגמוא ךיוא ןענייז קספיל ןיא ,ןוז ַא סנייטש

 טפַאכעג ןשטייד יד ןבָאה ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ גָאט ןטירד םעד
 -ָאש רעצינעשוָאק םעד ףיוא ייז טריפעגקעװַא ןוא ןדיי ערעטלע ךס ַא
 טםינ זיא עינילנַאב רעד רעביא קירב יד יצ ןווורפוצסיוא ידכ  ,ייס
 ןעועג טינ טימַאניד ןייק ןטרָאד זיא קילג םוצ טרינימעגרעטנוא
 ,"טגיילעגרעטנוא

 "טכַאמרעװ, רעד ןופ ןטַאדלָאס עשטייד ןענייז גָאט ןקיבלעז םעד
 -קעװַא ןוא ןסירעגּפָארַא ,שרדמה-תיב ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא ןיירַא
 ןביוהעגנָא ,ןעגנוצופַאב ןוא םילכ עזעיגילער עלופטרעוו עלַא ןגָארטעג

 ,רעזייהטעבעג עדייב טרילָאמעד ןוא טיפוס ןיא ,טנעו יד ןיא ןסיש וצ
 ,(סקַאװ ,ש ךרוד ןבעגעגרעביא)

 ,ל01ז 8144 26146 401164101684.7

 ןבָאה ןשטייד יד ױזַא יו ,לַאפ ַא רעביא טיג לעּפַאניײװ ר"ד
 ןטיור , ןופ ןכייצ ןרַאּפ גנוטכַא רעייז ןזיװעגסױרַא געט עטשרע יד ןיוש
 ןדיי ןעוועג עגונ זיא סע ןעוו רקיע רעד ,"ץיירק

 ךיא ןיב םָאדַאר ןייק ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ דלַאב,
 רָאטקָאד ַא יו קידנבָאה ,סַאג ןיא ןעגנַאגעג טכַאנײב רעגיײזַא 11 םורַא
 ןיִּב ךיא ןעװ .ןהעש ענעטָאברַאּפ יד ןיא ןייג וצ שינעביולרעד ַא
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 -רַאפ ןשטייד 2 רימ ןבָאה 20 רענילבול ןופ רעױט ןיא ןעגנַאגעגנירַא
 ,ָאי וַא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא "?עדוי, טגערפעג ןוא געוו םעד טלעטש
 ךימ טָאה סָאד ,זדלַאה םייב ןָאטעג פַאכ ַא ךימ טָאה ייז ןּופ רענייא
 ַא םיא ןבעגוצקירוצ טגעװרעד ךימ גָאה ךיא ּזַא ,טכַארבעגפיוא ױזַא
 ןיא ןפָאלטנַא ןיב ךיא ,ןלַאפעגרעדינַא זיא רע סָאװ ןופ ,םינפ ןיא ּפַאלק
 ןופ הריד רעד ןיא ךיז ןטלַאהַאב ןוא ויױה םעד ןופ ףיוה ןטייווצ
 ךימ רעבָא ,זיוה עצנַאג סָאד טכוזעגכרוד ןבָאה ןשטייד יד ,טַאטשטוג
 ,"ןענופעג טינ

 -רַאּפ ,ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רענלעז עשטייד יד
 "?רענלעז עשטייד רַאּפ ארומ טָאה ריא, :טגערפעג ןוא ןדיי ןטלַאה
 קידנגָאז ,ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,ָאי זַא ,טרעפטנעעג ןבָאה ןדיי יד ןעוז
 -טנעעג ייז טָאה'מ ןעו ."!ןעטָאטנעטָאה ענייק ,ןעטַאדלָאס דניז ריז,
 ,ןגָאלשעג רעדיוו ייז ןבָאה ,ארומ ןייק טינ טָאה'מ זַא ,טרעפ

 .ןעלטיה יד ןעמענּפָארַא טזומעג ןעמ טָאה רענלעז עשטייד רַאפ
 רעייז ,פעלק טּפַאכעג ןעמ טָאה ,ןעמונעגרעטנורַא טינ טָאה ןעמ ןעוו
 וד, !ןעלטיה יד ןעמענּפָארַא ָאי רַאפ פעלק טּפַאכעג ןעמ טָאה טּפָא
 | ..."!דַארעמַאק ןיימ טכינ טסיב

 -פָארַא ןפרַאד וצ טינ ידכ ,ןעלטיה ןָא ןייג לעיצעפס ןגעלּפ ןדיי
 ןעוועג ןיוש ןענייז'ס ןעו ,רעטעפש וליפא ,ןשטייד יד רַאפ ייז ןעמענ
 ,טסערפ עקרַאטש

 ףיױא יו -- ַאקסװָאקַארק ַאילָאפ טלייצרעד -- ןעזעג בָא; ךיא

 עלעשטיא ,ןדיי ַא ןטלַאהרַאפ ןַאמרָאּפַאמשעג ַא טָאה סַאג-ַאקסנַאװר
 ,דרָאב עבלַאה ַא ןרױשעגּפָא ןוא ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה רעקירטשנקָאז
 ןיא טָאמש רעד רעּביא ןרָאפעגמורַא ויא ץעיװָאּפַאטשעג רענעגייא רעד
 ,דרעב טימ ןדיי טכוזעג ןוא ָאטיױא ןַא

 "ַאדייה, רעגערטרעסַאװ םענעגושמ םעד טּפַאכעג ןבָאה יז
 -עגפורַא ,ןרילָאק ענעדיײשרַאּפ ןיא םיא טלָאמעגסױא ,7 רענילבול ןופ
 -עלע 4 עלעגעװ םוצ טנַאּפשעגנייא ,עלעגעווךלױק ַַא ףיוא טצעז

 -ילבול רעד ךרוד ןפיול ייז ןסייהעג ןוא ןדיי עטעדיילקעג טנַאג
 ,סַאג רענ

 ןדיישרעטנוא טנעקעג טינ בײהנָא ןיא ןבָאה ןשטייד יד יו ױזַא
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 רעשיליופ רעד ןופ ןפרוווסיוא ןבָאה ,ןדיי ַא ןוא דיי-טינ ַא ןשיווצ
 :טנַאה רעד טימ קידנוייװנָא ,םעד ייֿב יז ןפלָאהעגוצ גנורעקלעּפַאב
 "!עדוי ,עדוי,

 טיירגעגוצ םילשומ עשטייד יד ןבָאה םיבוט-םימי עשידיי יד ףיוא
 ,ןזירפרוס עלעיצעפמ ןדיי יד רַאפ

 שטייד םייב הנשה-שאר רעמשרע רעד

 -ענסױרַא זיא -- גרעבָאניז שרעה טלייצרעד -- הנשח-שאר הףיוא
 30 ַא ןופ ןדיי עפורג ַא קירבַאפ-ןּפָאװ רעד ןיא טעברַא ףיוא ןעגנַאג
 טלָאועג ןטרָאד ןבָאה רימ .ןעוועג ךיוא ןיב ךיא עכלעוו ןשיווצ ,ןַאמ
 ,ברַאּפריקסַאמ רעד ןופ ןביוש יד ןקיניײרּפָא

 לגָאה ַא רעטנוא ,ןעגנוווצעג ודנוא ןעמ טָאה קירבַאּפ רעד ןיא
 ןקיניירּפָא ןוא טנעה עלָאג יד טימ ןטעזָאלק יד ןקינייר וצ ,פעלק ןופ
 ,טָאה רעװַאשז רעד .טנעה עזיולב יד טימ ךיוא לסעק ַא רעװַאשז ןופ
 זדנוא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןקיניײרּפָא ךיז טזָאלעג טינ ,ךיז טייטשרַאפ
 ןבָאה ייז .ןעלסעק יד ןבירעג פעק יד טימ ןוא פעק יד רַאפ טפַאכעג
 -ַאב ,ןגָארטעג ייז ןבָאה סָאװ יד ייב סנטק-תילט יד ןגױצעגּפָארַא
 ,ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןיזנעב טימ ןסָאג

 ןרעטש ןּפױא ץיירק ַא טלָאמעגסױא ייז ןבָאה זדנוא ןופ ןרעדעי
 ןבָאה סַאג רעד ףיוא ,9 רענילבול זיב ,טָאטש רעד רעביא טגָאיעג ןוא
 רעד ,"ידוד-הכל , יו רעדיל עזעיגילער ענעדיישרַאפ ןעגניז טזומעג רימ
 ,"טדימש ןסייהעג טָאה ןשטייד יד ןשיווצ רעקינייפ-טפיוה

 "ןטסימרוטש , יד ןבָאה הנשה-שאר זַא ,טלייצרעד סקופ ןמלז
 טריפעגקעװַא ןוא סקַאו דוד-םייח דמלמ םעד טּפַאכעג (ןרידנומ עלעג)
 ךָאנ טימ ןעמַאװצ טזומעג רע טָאה ןטרָאד ,ןרַאשָאק יד ןיא ךיז וצ םיא
 ,סעפולסטיולפ וצ רעבירג ןבָארג ןדיי עטפַאכעג ערעדנַא

 ןעוועג טינ זיא ,ןבָארגעגסױא טָאה סקַאװ סָאװ ,בורג יד יו ױזַא
 טָאה רעכלעוו ,לבעפדלעפרעבָא רעד טָאה ,עיניל רעד ףיוא יונעג ױזַא

 "נָאטימ , סָאד ,ןגָאלשעצ דמלמ ןטלַא םעד ,טעברַא רעד טימ טריפעגנָא
 לבעפדלעפרעבָא רעד .תופרמט תמחמ ןסע טלָאװעג טינ סקַאװ טָאה
 ןעיירש ןעמונעג טָאה סקַאװ ןוא ,ןגָאלש ןעמונעג רעדיוו םיא טָאה

 -סיוא טנָאקעג טינ שטייד רעד ןיוש טָאה "הפצוח, ַאזַא "!לארשי עמש,
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 ןפיוא ןסָאשרעד ןסקַאװ ןוא רעװלָאװער ןייז ןגױצעגסױרַא טָאה ,ןטלַאה
 םינמיס ןיװעגסױרַא סקַאװ ךָאנ טָאה בורג ןיא קידנגיל ,םטרָא
 ,ןבעל ןופ

 ןקיבלעו םעד טָאה רע וַא ,טלייצרעד רעלדנעהרעדעל קחצי

 םייב ןבָאה טכַאמרעװ רעד ןופ רענלעז עשטייד יז ןעזעג הנשה-שאר

 הארוה-הרומ םעד טפַאּכעג סָאג רעוועשירַאקס ףיוא טקודַאיװ-ןַאב

 ןקיכליה םייב ,דרָאב רעד ייב ןסייר םיא ןבױהעגנָא ןוא םיובנעדניל לארשי
 -הרומ רעד ,ןענַאטשעג ייברעד ןענייז סָאװ ,רענלעז יד ןופ רעטכעלעג

 .קערש ןופ ךיז וצ ןעמוק טנעקעג טינ םישדח עגנַאל ךָאנרעד טָאה הארוה

 ךופיכ םוי

 ףיוא טקוקעג טינ .ןענעװַאד וצ ןדיי ןטָאברַאפ ןבָאה ןשטייד יד
 טנדרָאעגניא טָאה ןעמ .,טנוװַאדעג רופיכ-םוי ןדיי ןבָאה טָאברַאּפ םעד
 יד ייב ךַאװ ןטלַאהעג ןוא רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא םינינמ עניילק
 יד ןסיו וצ ןבעגעג 'ךַאװ,. יד טָאה הנכס ַא ןופ לַאּפ ןיא ,ןריט
 ,ןפיולעצ ךיז ןעמ טגעלפ ןַאד ןוא םעד ןגעוו םיללּפתמ

 תבש., ?ןעועגסיוא טָאה סָאד ױזַא יז טלייצרעד ןַאלּפַאק ןתנ
 עלעקנַאי 'ר ןיבר םייב טנוװַאדעג גָאט ןבלַאה ןויב ךיא בָאה רוּפיכ-םוי
 ןענעוַאד וצ טַאהעג ארומ ןיוש רימ ןבָאה ףסומ ךָאנ ,29 רענילבול ףיוא
 לאוי וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןענייז רימ ןוא טרָא ןקיבלעז םעד  ףיוא
 עשירענלעז טרעהרעד רימ ןבָאה גנילצולפ ,34 רענילבול ףיוא ןַאמכייר

 ךיא ןיב ןבילבעג ,רימטרעטניה רעד ךרוד ןּפָאלטנַא ןענייז עלַא ,טירט
 ךיז ןוא קנַארק טשרמולכ טכַאמעג ךיז טָאה ןַאמכייר .,ןענַאמכייר טימ
 ךימ .טוָאלעגרעביא םיא ןבָאה ןשטייד יד ,ןירַא טעב ןיא טגיילעג
 ןפיוא לָאיצשָאק םוצ טריפעגקעװַא ןוא ךיז טימ ןעמונעגטימ ייז ןבָאה
 - ,יימ ןט3 ןופ ץַאלּפ

 טָאה ןעמ .ןדיי עטּפַאכעג ךס ַא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז ןטרָאד
 ,לָאיצשָאק םוצ םינּפ ןטימ ןעלטיה ןָא ןייטש וצ ןעגנוווצעג ןעמעלַא זדנוא
 -עג טָאה רענייא .,ןעייר ןיא םלעטשעגסיוא זדנוא ןעמ טָאה רעטעפש
 טָאה יװַא ןוא ,ןטייוצ ןופ ןעלסקַא יד ףױא טנעה יד ןטלַאה טוומ
 ,(קעניר) קרַאמ ןקידכעלייק ןזיב ןבירטעג זדנוא ןעמ
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 טָאה'מ יוז ױזַא ,ןקָאז יד ןיא ,ךיש ןָא ןעוועג ןענייז ןדיי ךס ַא
 ,םינינמ יד ןופ ןעמונעגסיורַא ייז

 סָאטױא ףױא טצעזעגפױרַא ודנוא ןעמ טָאה קרַאמ םעד ףיוא
 -יוװ זדנוא ןעמ טָאה ןטרָאד .קירבַאפ-ןפָאװ רעד וצ טריפעגקעװַא ןוא
 רעװ ןוא ךעלרעש טימ רעװ ,ןבָאה ןשטייד יד ןוא טלעטשעגסיוא רעד
 ןיא דרעב יד ןדיי ערעטלע יד ייב ןסירעג ןוא ןריושעג ,סרעסעמ טימ
 ,ןכַאמ וצ קזוח ידכ ,ןקעיירד ,ןציּפש ןופ םרָאפ

 יד ןביושרעטצנעפ יד ןופ ןצַארקּפָא ןסייהעג זדנוא טָאה ןעמ
 טכַאנייב רעגײזַא 12 ,ןגָאלשעג ךעלקערש ייברעד ןוא ברַאּפריקסַאמ
 ,"םייהַא טזָאלעגײרּפ פעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא זדנוא ןעמ טָאה

 -ץגּפָארַא ןענייז רופיכ-םוי ברע זַא ,טלייצרעד לַאטנעװעל בקעי
 יד ןופ טגנַאלרַאפ ןוא לעָאװ ןפיוא ןריציּפָא ןוא רענלעו עשטייד ןעמוק
 ןכָאנ .דַאלַאקָאש ןוא עװַאק םוכס ןסיורג ַא םירחוס-לַאינָאלָאק עשידיי
 יז ,רענלעז יד ןלױּפַאב ןריציּפָא יד ןבָאה עטרעדָאפעג סָאד ןעמוקַאב
 ,סַאנ רעד ףיוא ןפרַאװסױרַא רעבלעוועג יד ןופ הרוחס עצנַאג יד ןלָאז
 להומ ןופ בלעװעג-לַאינָאלָאק סָאד ןרָאװעג טריבַארעצ ןַאד זיא ױזַא
 טפעשעג-ריפַאפ סנַאמצלַאמ ןוא 5 לעָאװ ףיױא רעצלעז יכדרמ 'ר
 ,11 לעָאװ ףיוא

 טפעלשעגסיורַא יז ןבָאה ,ןעוועג קינייוו ךָאנ רעבָא יז זיא'ס
 ןוא ביורטנייוו השמ --ייז ןשיווצ ,םירחוס עכעלטע רעבלעוועג יד ןופ

 -עג ןוא 11 לעָאװ ףױא הוה ןיא ייז טריפעגניירַא ,ןרעטש לבייל
 -וצרעדינַא ךיז ןטרָאד ,רעסַאװ טימ בורג ַא ןיא ןײגוצנײרַא ןעגנוווצ
 .גַאט ןצנַאג ַא ןטלַאהעגּפָא ייז ױזַא ןוא ןצעז

 -ע גסױרַא ךיז ןבָאה עטּפָאכ רעקיבלעז רעד ןופ רענלעז ערעדנַא
 טינ ,רופיכ-םוי ברע ןצנַאג ַא טעוועדליװעג ןוא סַאג רעד ףיוא טזָאל
 ,רעדניק ןוא ןעיורּפ ןייק וליּפא קידנעניוש

 טפַאכעג ןשטייד יד ןבָאח הליענ רַאפ רופיכ-םוי ןקיבלעז םעד
 ןוא גרעכרעבליז הנוי 'ר הליהק רעשידיי רעד ןופ סעוערפ 'וועג םעד
 ענעדיישרַאפ ףיוא טריפעגמורַא ייז ,ןדיי ענעעזעגנָא עכעלטע ךָאנ
 ןטימ סַאג רענילבול ףיא טלעטשעגקעװַא יז רעטעפש ןוא ןטעברַא
 עבלַאה ַא ןטלַאהעג יז ױזַא ,ןסיש םוצ טשרמולכמ ,רעיומ ַא וצ םינפ
 .ןָאטעג עקיבלעז סָאד רעדיוו ןוא טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ןבירטעג ,העש
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 טלמַאועג ייז םורַא ךיז ןבָאה רעניווונייא עקימורַא ןומח רעצנַאג ַא
 ,םעד ייב ךיז "טלייוועג , ןוא

 ןגעוו .ןרַאשָאק יד ןיא טריפעגקעװַא יז ןעמ טָאה טכַאנייב ףיוא
 (54 טיי) ץישפיל רעטלַא טלייצרעד םיוניע עקידרעטייוו ערעייז

 ףיוא טינ ןרעה תושיגנ ןוא םיוניע יד

 ענעדיישרַאפ ןגעוו ןרעה ןעמונעג ןעמ טָאה סױא-גָאט ןייא-גָאמ
 ,סרעבָאהטכַאמ עיינ יד ןופ "ןעוטפיוא

 ןרָאװעג ןַאד ןענייז ןדיי רעמָאדַאר יד ייב טנַאקַאב לעיצעפס
 ךיז תוחוכ עלַא טימ טָאה'מ עכלעוו ,("סעלעטש,) רעטרע עכעלטע
 ,ןדיימוצסיוא טימַאב

 ,27 רענילבול ףיוא זיוה סָאד -- ןעוועג זיא ייז ןופ עטסגרע יד
 זיא ןטרָאד ,"טלוק-לוש, ןופ לוש יד ןעוועג לָאמַא זיא'ס ּוװ ןטרָאד
 -ץעג ןבָאה ייז .(א.9.4.8.) סע-סע ןופ גנולײטּפָא ןַא ןענַאטשעגנייא
 .ןציײרקנקַאה טימ רעדנעבמערָא עסייוו-טיור ןוא ןרידנומ עצרַאווש ןגָארט
 ןפרָאװעגנָא ןבָאה יז ."עצרַאװש יד , ןבעגעג ןעמָאנ ַא יז ןבָאה ןדיי
 -עג זיא 27 רענילבול סערדַא רעד .ןדיי רעמָאדַאר יד ףיוא קערש ַא
 | ,רבד-םש ַא ןרָאװ

 -ייברַאּפ ןדעי .זיוה ןופ רעיוט םייב ןייטש ןגעלּפ "עצרַאװש, יד
 ןעווַארפ ןוא ןיירַא ףיוה ןיא ןפעלשניירַא ייז ןגעלפ ןײיי ןקידנעייג
 ,סעיגרָא עתמא ןטרָאד

 יז זיא'ס ,ןגָאלש טַאלג טינ ןגעלפ טייל-סע-סע עקיטרָאד יד
 םעד ןקירעדינרעד ןוא ןקינייפ ןטריניפַאר ַא ןיא ,קיטנָאק ןעגנַאגעג
 עטָאלב רעד טימ ייז ןכַאמ ןוא עטפַאכעג יד ןופ דובכ ןכעלשטנעמ
 | | ,ךיילג וצ

 -נײרַא םיא טָאה ןעמ ןעוו זַא ,סקופ ןמלז טלייצרעד ,לשמל ױזַא
 :ענעצס ןימ ַאזַא ןעורעד ןטרָאד רע טָאה ,27 רענילבול ףיוא טפַאכעג

 ןפיוא רעמע ןַא ןַאמסקוּפ ןסיוועג ַא ןָאטעגנָא ןבָאה עצרַאװש יד
 ןקעטש ַא טימ ןפַאלק וצ ןעגנוווצעג ייז ןבָאה ןדִיי ןטייווצ ַא ,ּפָאק
 ּפָאק םענעלָאװשעג ַא טַאהעג ןיוש טָאה ןַאמסקופ ןעו ,רעמע ןרעביא
 ןוא ,ּפָאק ןפױא רעמע םעד ןָאטנָא טומעג דיי רעטייוצ ַא טָאה
 זיב ,גנַאל ױזַא ןקעטש םעד טימ ןגָאלש םיא טזומעג טָאה ןַאמסקופ
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 יז ןבָאה טייל-סע-סע יד ןוא ןרָאװעג ןלָאװשעג ךיוא זיא ּפָאק ןייז
 צד צד צ :|

 ,טכַאלעגנָא טַאהעג גונעג ןיוש

 בור'ס ,ןדיי ערעטלע יו ,ןעזעג ךיוא טָאה סקופ ,ז רענעגייא רעד
 עלופ טנעה יד ןיא קידנטלַאה ןעגנירפש טזומעג ןבָאה .,דרעב טימ
 ןייק ןענירסױרַא טרָאטעג טינ טָאה'ס עכלעוו ןופ ,רעסַאװ םרעמע
 ,ןּפָארמ

 רעד טימ עגָאלדָאּפ יד ןקעלוצסיוא ןעגנוווצעג ייז ןבָאה ןסקופ
 ,ןשַאוװעגסיוא ןייר גונעג טינ זיא יז זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה יז לייוו גנוצ

 יד ,97 רענילבול ףיוא לַאפ ַא ןגעוו טלייצרעד לעּפַאניײו ר"ד
 -עצ טוג ייז ןוא ןדיי עפורג ַא טריפעגניירַא ןיהַא ןבָאה "עצרַאװש,
 ריציּפָא רערעכעה ַא רערעייז ףיוה ןפיוא ןעמוקעגסױרַא זיא סע ,ןגָאלש
 דבכנ ןוא טרעױדַאב קרַאטש ייז ,ןדיי עמתיממעצ יד קידנעעז ןוא
 ,ךעלרעקוצ יד ןעגנולשעגּפָארַא ןבָאה ייז ןעוו ,ךעלרעקוצ טימ ןעוועג
 רע טָאה סָאד זַא ,טרעלקרעד לרעטכעלעג שיטָאּפש ַא טימ ייז רע טָאה
 -סיוא ךיז טימַאב ,ןרָאװעג סַאלב םיוט ןענייז ןדיי יד ,םס ןבעגעג יז
 ןופ רעטכעלעג םעניײמעגלַא םייב ןוא ענעגנולשעגּפָארַא סָאד ןכערבוצ

 טָאה רע זַא ,ןבעגעגוצ ריִציּפָא רעד טָאה ,טייל-סע-סע עקירעביא יד
 ,סַאפש ַא טכַאמעג ךיז

 וו ,18 עװָאיעלָאק ןעוועג זיא תוינערופל ןכומ םוקמ רעטייווצ ַא

 רעגַאל-טּפַאשטריוו-ןפורט--1 שש 1,) ,ל ,וװ ,ט יד ןענופעג ךיז טָאה'ס
 יד ןגעלפ תוחוכ יד רעביא טעברַא רעד רעסיוא ,(סע"סע ןעפַאװ רעד
 -סיוא ןוא טָאּפשעגּפָא -- רקיִע רעד ןוא ןדיי יד ןקינייּפ ןטרָאד ןשטייד

 ,ןדיי ערעמירפ יד טכַאלעג

 ןיא טעברַאעג בָאה ךיא; :רעקוצ יאמש טלייצרעד ,לשמל ױזַא
 טכַארבעג רעהַא ןשטי ד יד ןבָאה לָאמ ןייא .רעדיינש ַא יו לעד -עט
 ןדיי יד ןופ ןסירעגּפָארַא ןבָאה טייל-סע-סע יד .דרעב טימ ןדיי 19 ַא
 ןיזנעב טימ ןסָאגַאב ,ררע רעד ףיוא ייז טיירפשעגסיוא ,סנמק-תילט יד
 ןעגניז ןוא רעייפ םייב ןעינק טזומעג ןבָאה ןדיי יד ,ןדנוצעגרעטנוא ןוא
 טימ ןדיי יד ןגָאלשעג ,ןעגנַאגעגמורַא ןענייז טייל-סע-סע יד  ,ייברעד
 םימ דרעב יד ןדנוצעגרעטנוא ןוא ןסירעג ,פעק יד רעביא ןשטייב
 ,"סעקנישַאמ-דניצ
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 ןופ רענייא יו טנכייצעגסיוא םָאדַאר ןיא ךיז טָאה ל,וװ ,ט רעד
 ,רעצעלפסטעברַא עטסמַאזיורג יד

 טקינייפעג ןוא ןגָאלשעג ךיוא ןעמ טָאה טייצ רענעגייא רעד ןיא
 ,קירבַאפ-ןּפָאװ רעד ייב זיוה-ןרעינעשזניא ןיא ןוא ָאפַאטשעג ןיא ןדיי

 טימ ןוא טייקכעלטנירג רעשטייד רעטכע טימ ןבָאה ןשטייד יד
 םישעמ עלַא ערעייז ןופ סעיפַארגָאטָאפ טכַאמעג טסול רעלעיצעפס ַא
 ,םיעותעת

 ןוא תוריד עשידיי ןריבַאר ןופ ןלַאפ ןעמוקעגרָאּפ ןענייז טּפָא
 ךיז ןוא תוריד יד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז רענלעז עשטייד ,רעבלעוועג
 טָאה'ס סָאװ סָאד ,ןרעװלָאװער ןופ גנוָארד רעד רעטנוא ,ןבעג ןסייהעג
 ,טסולגרַאפ רָאנ ייז ךיז

 -רַאפ ןעוועג קידנעטש טעמכ ויא טעברַא רעד וצ ןפַאכ סָאד
 ,םיוניע ןוא פעלק טימ ןדנוב

 ,18 רענילבול ןופ ןרעניו טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא טנַאקַאב
 דיי עפורג ַא טימ ןעמַאוװצ טעברַא רעד וצ טּפַאכעג טָאה ןעמ ןכלעוז
 ןיא ןרַאשָאק יד ןופ ןטעב ןגָארטרעביא ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד
 זַא ,ןגָאלשעג ױזַא געוו ןפיוא ןבָאה ןשטייד יד ,קירבַאפ-ןּפָאװ רעד
 -עג ןשטייד יד .ןבָאה רעמעפש ,פעלק יד ןופ טוט ןלַאפעג זיא רעניוז
 ,גנוקיטעטשַאב ַא ןרעטלע סרעניוו ןופ ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ טרעדָאפ
 ,קַאטַא ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג זיא רע זַא

 יד .םעברַא רעד וצ ןּפַאכ סָאד ,עגַאל ערעווש ענײמעגלַא יד |
 זַא ,וצרעד ןעוועג םרונ טָאה ןבעל ןרַאפ ארומ יד ,תושיגנ ןוא םיוניע
 רעייז טזָאלרַאפ ,טנגוי יד טרפב ,ןדיי ךס ַא ןכָאה 1039 ףוס ןיא ךיוא
 ,ןסור יד ךרוד ענעמונרַאפ ,ןטיבעג יד ןיא ןפָאלעג ןוא טָאטשמיײה

 ערעסערג טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה לעװָאק ןיא ןוא גרעבמעל ןיא
 -עג טפָא ןצרַאה ןיא רעיורט טימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעמָאדַאר סעפורג
 ,םייה רעד ןופ ןסורג עמַאזיורג יד טרעה

 סעקינבורע ןוא סעיצובירטנָאק

 -קָא בייהנָא ה"ד ,טעטימָאק ןשידיי םעד ןּפַאש ןכָאנ ךָאװ ןייא
 -פױרַא לעבעגציווש רעטסיימרעגריב רעשטייד רעד טָאה ,1939 רעבָאט
 10 ןוא סעטָאלו טנזױט 300 ןופ עיצובירטנָאק ַא ןדיי יד ףיוא טגיילעג
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 רעדעי לפיו ,עטסיל ַא טכַאמעג טָאה טעטימָאק רעד ,קרַאמ טנזיוט
 וצ ךיילג סעמוס יד ןדי יד טרעדָאפעגפיוא ןוא ןלָאצ וצ טָאה רענייא
 -עג ןפַאשעג יא ןשטייד יד דצמ ןעגנוָארד ערעווש ךָאנ טשרע .,ןעגנערב
 -עגנייא ןענייז עכלעוו ,קרַאמ טנזיוט 10 ןוא סעטָאלז טנזיוט 220 ןרָאװ
 ,טַארטסיגַאמ ןופ עסַאק רעד ןיא ןרָאװעג טלָאצ

 טינ זיא טעטימָאק רעד .ןסקַאװעג זיא טעטימָאק ןיא סָאַאכ רעד
 ןגָאלש ןופ ,טעברַא רעד וצ ןדיי ןפַאכ ןופ ןטיהרַאּפ וצ ןעוועג חוכב
 ,רעזייה עשידיי ןיא "ןטיזיוו עשטייד ןופ טינ ךיוא ןוא

 -סיּפנָאק ןוא ןריזיווקער ןופ ןלַאּפ יד ןרָאװעג ןענייז רעטּפָא ץלַא
 ,ןטפעשעג עשידיי ןופ תורוחס ךיוא יװ ןכַאזבוטש ןוא לבעמ שידיי ןריק
 ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאװעג טקישעג זײװנסַאמ ןענייז עכלעוו

 -ייל ןבָאה סטוג ןוא בָאה שידיי ןעמענוצ ןופ טעברַא רעד  ייב
 -גירג טיילעגנוי ייווצ . יד ייז ןשיווצ ,ןדיי עסיוועג ןפלָאהעגוצ רעד
 -עג טכַארבעגמוא רעטעּפש בגא ןענייז עכלעו ,רעציש ןוא גרעב
 רָאפ א ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה'ס ,ןרָאטקעטַארּפ ערעייז ךרוד ןרָאװ
 -ץג'ס ּוװ ןייוונָא ןמימ ןשטייד יד ןּפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי "עטוג,
 ,לבעמ ערעסעב ךיז ןעניפ

 טלעטשעגקעװַא ןוא םיאנוש טימ םורַא ןוא םורַא טלגנירעגמורַא
 ךיז ןדיי ענעקָארשרעד טוט םוצ יד ןבָאה ,ץעזעג ןרעסיוא ןצנַאג ןיא
 קידנּפָאה ,תונלדתש ןופ לטימ ןשידיי ןטווורפעגסיזא ןטלַא םוצ טזָאלעג
 -שטנעמ ןופ קנופ ַא ּוו-ץעגרע ןעניפעג וצ ןפוא םעד ףיוא רשפא
 = ,טייקכעל

 -ץעג ןיוש זיא ןביור ןוא ןגָאלש סָאד סָאװ ,םעד טימ תוכייש ןיא
 םוצ טקישעג טעטימָאק רעשידיי רעד טָאה ,ןטלַאהוצסיוא טינ ןרָאװ
 עיצַאגעלעד ַא סקופ עד-סע ןופ גנולייטּפָא רעשיטילָאפ דעד ןופ רעריפ

 ןוא וַאלסעל השמ ,טנַאמַאיד ףסוי ,גרעבדלָאנ בקעי :ןָאזרעּפ 4 ןופ
 ןוא טָאּפש טימ עיצַאגעלעד יד ןעמונעגפיוא טָאה סקופ .רעגייא היעשי
 יד טרעהעגסױא ,ןרָאװעג רעכייו לסיב ַא רע זיא רעטעפש ,פעלק
 טינ רע טָאה גָאװצ ןייז רעבָא ,ןפלעה וצ טגָאזעגוצ ךיוא ןוא תונעט
 ,סָאמ רעטסעדנימ רעד ןיא טינ וליּפַא ,ןטלַאהעג

 -עג סלַא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ ןליופ זיא 1939 רעבָאטקָא ףוס
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 טעטש-טקירטסיד 4 יד ןופ ענייא יו םָאדַאר ןוא ,ןַאמענרעוװג-לַארענ
 דלַאב טגײל רע .שַאל ר"ד ַא רָאטַאנרעבוג ַא רַאפ ןעמוקַאב טָאה
 עיצובירטנָאק ַא טקירטסיד ןיפ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ףױרַא
 ,סעטָאלז ןָאילימ 2 ןופ

 ןוא ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ןרָאװעג ןפורעג ןענייז'ס
 ןפַאש וצ ךעלגעמ טינ זיא עמוס יִד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמיקעג זיאי'מ
 רעדילגטימ לייט ַא ,ןשטייד יד דצמ ןעגנוָארד ןעמוקעג ןַאד ןענייז'ס
 ,דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא טלָאמעד ןענייז טעטימָאק ,ןופ

 -סערַא ָאפַאמשעג רעד ךרוד ןענייז 1939 רעבמעווָאנ ןטפ םעד
 -ָאד .ןדיי 30 ךרע ןַא הסיפת רעד ןיא טצעזעגנייא ןוא ןרָאװעג טריט
 ,ןגָאלששעצ ךעלקערש ייז ןעמ טָאה ןטר

 ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאטש ןיא טָאה סעקינבורע יד ןצעזנייא סָאד 1
 עטגרָאורַאפ ןּפָאלעגמורַא ןענייז ענעמונעגוצ יד ןופ תוחפשמ יד .,םשור
 ןַא רַאפ ןזײװעגסױרַא קערש יד ךיז טָאה לָאמ סָאד ,לרוג רעייז רעביא
 טײרּפַאב םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןענייז סעקינבורע יד ,רעטסיזמוא
 ,ןרָאװעג

 -עצ יֹװַא ןענייז ךילרע יאמש ןוא ןייטשניבור השמ ,גנוצ ר"ד
 סױרַא ןיוש ןענייז סעקינבורע ערעדנַא עלַא ןעוו זַא ,ןרָאװעג ןגָאלש
 לייוו ,עקנַארק יװ טייצ עסיוועג ַא ןבילבעג ךָאנ יז ןענייז ,הסיפת ןופ
 .ןײגמורַא טנעקעג טינ ןבָאה ייז

 יד ןעמענ סָאד זַא ,ןעוועג רעכיז ןענייז ןדיי רעמָאדַאר ךס ַא
 .עיצובירטנָאק יד ןפַאש טינ ןרַאפ עיסערפער ַא ןעוועג זיא סעקינבורע
 -וצ ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןטסערַא יד זַא ,רעביא ןביג רעדיוװ ערעדנַא
 ,רעבמעווָאנ ןט11 ןופ בומ-םוי ןלַאנָאיצַאנ ןשיליופ ןטימ גנַאהנעמַאז
 רעד ןופ ןקַאילָאפ ךס ַא ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא ןענייז סע ןעוו
 ,ןעייטרַאפ עקניל ןופ סרעוט ןוא ץנעגילעטניא

 -ָאה ןרָאװעג טלָאצעגנייא טינ זיא עיצובירטנָאק עטייווצ יד תויה = |
 עיצובירטנָאק ַא םעד טָאטשנַא ןעמענ וצ ןעוועג םיכסמ ןשטייד יד ןב
 רַאפ גייצמעב ןוא שעװ ןטעלפמָאק 1000 -- ןכַאז ןופ םרָאפ רעד ןיא
 ,סעמרַאזַאק-סע-סע יד
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 ןרָאפעגקעװַא ןענייז ןלַאירעטַאמ עקיטיינ יד ןעמוקַאב וצ ידכב
 -ָאפַאטשעג ןופ גנוטײלגַאב רעד ןיא סָאטױא םימ זדָאל ןייק טלָאמעד
 ללה ,וַאלסעל השמ ,טנעמַאיד ףסוי טעטימָאק ןופ רעדילגטימ יד טייל
 .ןירג ןוא גרעבדלָאג

 דָאג ,טנווייל -- יװ ,ןכַאז עקיטיינ עלַא טגנערבעגקירוצ ןבָאה -ייז
 ןוא סנירעדיינש טַארַאּפַא ןקירעהעג ַא טריברעוו טָאה'מ .פענק ןוא ןר
 -וצ שעװ עקיטרַאפ יד זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ןוא סנירָאטיײנ
 ,ָאפַאטשעג רעד ןרָאװעג טלעטשעג



 (''טַאר-ןעטסעטלע,,) "טַארנעדוי,, רעד 4
 לעטשנעמ ַאווצ ןייז

 ןופ גנונעדרָארַאּפ ַא ןזיוװַאב טָאטש ןיא ךיז טָאה 1939 רעבמעצעד
 גנוטלַאװרַאּפ-טסבלעז ַא ןריזינַאגרָא ןגעװ טכַאמ רעשטייד רעד

 -עג ךיז טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,לייט םעד ןיא ,ןטיבעג עטריפוקָא יד ןיא
 ןטַארטסעטלע ןפַאש ןגעװ ןרָאװעג טגָאזעג זיא ,ןדיי ןגעוו טדער
 ףרַאד רעכלעוו ,"ןעדוי רעד ןטסעטלע, ןַא ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא
 ,רעריפ-ייצילָאּפ ןוא טנַאדנעמָאק-טָאטש ןופ טרינימָאנ ןרעוו

 -סע-סע רעד ןעמוקעגנָא םָאדַאר ןייק זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ,גנונעדרָארַאפ רעד ףיוא ךיז קידנציטש ,ןַאמצַאק רעריפ-ייצילָאפ ןוא
 קנַארּפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג ןכרוד ןרָאװעג ןכעגעגסױרַא זיא סָאװ
 -ָאדַאר רעד זַא ,טגנַאלרַאפ טנַאדנעמָאק רעיינ רעד טָאה ,עקָארק ןיא
 -סעטלע, סלַא ,רעדילגטימ 24 ןופ ןײטשַאב לָאז טַאר-ןטסעטלע רעמ

 רעכלעװ ,טנעמַאיד ףסוי טמיטשַאב ןרָאװעג זיא "ןעדוי רעד עט
 יד ,טַאר ןיא ןשטנעמ ךיז וצ ןריטּפָאָאק וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה
 םעד ךרוד טקיטעטשַאב ןרָאװעג ןענייז ןעגנורעדנע ןוא סעיצַאנימָאנ
 ,טנעמַאיד ןופ גַאלשרָאּפ ןפיוא ,רעריפ-ייצילָאפ ןוא -סע-סע

 :ןענָאזרעּפ 24 עקידנגלָאפ ןיירַא ןענייז טַאר-ןטסעטלע םעד ןיא

 ,4 ,ןייטשניבור השמ .3 ,וַאלסעל השמ ,9 ,טנעמַאיד ףסוי
 ר"ד .8 ,גנוצ ר"ד ,? ,ןירעמ ןרהא ,6 ,רעגייא היעשי ,5 ,רעקוצ לאומש
 ףלָאװ .11 ,ןַאמטסַאּפ ,ל ר"ד ,16 ,גרעבדלָאג הנוי ,9 ,ןייטשלעקניּפ ,וז
 -דלָאג ןֿפלק ,14 ,קיצװָאדַארג ףסוי ,13 ,ןַאמלעטש ףסוי ,12 ,יקצינַאס
 ,גרובנעסקול השמ ,17 ,ןַאמטַאלב דוד ,16 ,ןַאמדיײז לשרעה .15 ,גרעב
 ,שטיוװָארעדנעש .נ ר"ד ,20 ,דלעפנעזָאר השמ ,19 ,בילטָאג רזעילא ,8
 ,רענעקצלָאה לאפר ,24 ,עבלַאס םהרבא ,22 ,קידנעטשרעפ ,טס 1
 ךיוא רעטעפש ןענייז עכלעוו ,רעמערטרַאּפ סלַא ,םיובנריב םייח 4
 ,גרעבדלָאג ללה ,סַאלב ףסוי ,גרעבדלָאג גילעז :רעדילגטימ ןרָאװעג
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 ףױל ןיא ךיז טָאה טַאר-ןטסעטלע םעד ןופ לעטשנעמַאזװצ רעד
 רָאי ףוס םיצ ןבָאה ,לשמ? ,ױזַא ,ןטיבעג לָאמ ךס ַא טייצ רעד ןופ
 ר"ד ןוא ןייטשלעקניפ ר"ד ,גנוצ ר"ד רעדילגטימ ןייז וצ טרעהעגפיוא
 -רעפ ,טס ,טַאר ןיא ןײרַא זיא םורטשרעבליז עלעשטיא ןוא ,ןַאמטסַאפ
 ,סופיט ףיוא ןברָאטשעג ךָאנרעד ויא קידנעטש

 ןופ לַאקָאל ןופ ןגָארטעגרעביא ךיז טָאה טַאר-ןטסעטלע רעד
 -בול ףױא הליהק עשידיי 'װעג רעד ןופ זה ןיא "הרזע, רעד
 -ופעג טייצ ערעגנעל ַא ךָאנ ךיז טָאה קָאטש ןטייווצ ןפיוא .9 רעניל
 -ײטּפָא ןייא -- הליהק עשידיי 'וועג רעד ןוֿפ שינעביילברעביא ןַא ןענ
 / םייצ עסיוועג ַא ,םייחה-תיב ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,גנול
 ,עסַאק-םידסח-תולימג יד ןעוועג קיטעט ןטרָאד ךָאנ זיא

 תוריוג עיינ ןוא םינכש עיינ

 רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד טָאה 1039 רעבמעצעד ןט16 םעד
 ןרָאפסױרַא טינ ןרָאט ןדיי זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ןבעגעגסױרַא קנַארפ
 -רַאפ טינ ןרָאט ,שינעביולרעד רעלעיצעפס ַא ןָא רעטרעניוװ ערעייז ןופ
 תףױא ןגָארמ זומ דיי רעדעי זַא ןוא רעטיג ןוא רעזייה ערעייז ןפיוק
 ןוא םיירב יד רעטעמיטנעצ 10 ןופ דנַאב ןסייוז ַא םערָא ןטכער ןייז
 .רעטעמַאיד ןיא רעטעמיטנעצ 8 ,ברַאּפ רעיולב ןופ דוד-ןגמ ַא ףיורעד
 -טיוט טָארדעג טָאה "תונקת, עטנָאמרעדנבױא יד ףיוא ןייז רבוע ןרַאפ
 ,ףָארטש

 סעילימַאּפ עשטייד עליוויצ ןעמוקעגנָא רדסכ ןענייז טָאטש ןיא
 -יופ ןעמוקעגנָא ןענייז רעפרעד עקימורַא יד ןופ ךיוא ,דנַאלשטייד ןופ
 סעטַאכ עשיפרָאד ערעייז ןוָאלרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןשטיידסקלָאּפ עשיל
 -ַאר ןייק ךיוא זיא ןעמוקעג .ןצעזַאב ךיז ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןוא
 ,"סעקַאינַאנזָאפ , ג"א ,טנגעג רענזיופ ןופ ןקַאילָאפ עסַאמ עסיורג ַא םָאד
 ךיז ןבָאה עלַא יד ,ןטייצ עקילָאמַא ןופ ךָאנ לארשי-יאנוש עטנַאקַאב
 -ַאב ךיז ייז ןבָאה רקיע רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,תוריד ןיִא טקיטיינעג
 | ,תוריד עשידיי עטנדרָאעגנייא-טוג יד ןיא טצעז

 שילַאק ,זדָאל ,עשרַאװ ןופ טלָאמעד ןעמוקעגנָא ןענייז ןדיי ךס ַא
 ןרָאװעג ויא רעכלעװ ,לייט םעד ןופ רקיע רעד ,טעטש ערעדנַא ןוא
 ,תוריד ןיא טקיטיינעג ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,ךייר ןיא טרעדילגעגנייא
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 ןרָאװעג ןפַאשעג ןַאד זיא סָאװ ,טמַאסגנוניווװ םעד ןופ עבַאגפיוא יד
 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד .עטריצילפמָאק ןוא ערעווש ַא ןעוועג ןכב זיא
 םיא וצ טַאהעג ןבָאה ,טמַא םעד ןופ ףליה רעד וצ ןעמוקנָא טזומעג
 -ָארּפ ןופ םעטסיס יד ןרָאװעג טריקיטירק זיא ףרַאש .תונעט עסיורג
 ןופ גנוניימ רעד טיול -- ןטרָאד טָאה עכלעוו ,תונתמ-טלעג ןוא עיצקעט
 ,טשרעהעג--ןדיי רעמָאדַאר לייט ןטסערג םעד

 ןופ רעניווונייא ענלצנייא ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה ביײהּנָא ןיא
 טאח שטייד ַא ןעוו .תוריד ענייש ןופ - רקיע רעד ,תוריד יד
 ךנַאב רע טָאה ,הריד רעשידיי רענייש ַא ףױא גיוא ןַא ןפרָאװעג
 ןרָאװעג ויא דיי רעד ןוא ,ףרַאד'מ ּוװ ןטרָאד טקידיילרע
 ,ןפרָאװעגסױרַא

 ,זײװנסַאמ תוריד יד ןופ ןּפרַאװסױרַא ןעמונעג ןעמ טָאה רעטעפש
 - ךָאנרעד ,ןסַאג עסיוועג ןופ רעזייה ליימ טשרע וצ ,ןסַאג עצנַאג
 ,לשמל ,יװַא ,ןסַאג עצנַאג - ףוס םוצ ןוא סָאג ַא ןופ טייז ןייא
 ליימ ַא רעירפ ,עטייווצ יד ךָאנרעד ,סַאג-יקשוינָאמ טייז ןייא רעירפ
 יד -- ךָאנרעד ,(עסַארטשסכײר , ןיוש טציא) סָאג רענילבול ןופ רעזייה
 ןוא סַאג-יקסדוסליפ ףױא ךיוא .רעװעשירַאקס גָאר זיב סַאג עצנַאג
 יד .ןעניוװ וצ ןדיי ןרָאװעג טרעװרַאפ זיא יימ ןט3 ןופ ץַאלּפ ןפיוא
 ,רעבלעוועג ףיוא ךיוא ןעוועג לח ןענייז תוריזג עקיבלעז

 ןטלַאהוצנייא ןזיװַאב רעבָא ןבָאה ןדיי עכיירסולפנייא עסיוועג
 ,טנגעג רעקיזָאד רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו .ןעגנוניוװ ערעייז
 -רעטניא ןעמונעגרעטנוא עיסימָאק-סגנוניוװ .יד טָאה ןלַאּפ ענלצנייא ןיא
 יז ןעװ ,לַאפ םעד ןיא ןפלָאהעג לָאמ לייט ןבָאה עכלעוו ,ןצנעוו
 ,ןפיוקרעביא ןטימ ןרָאװעג טציטשעגרעטנוא ןענייז

 ,ןַאמטפױה-טָאטש ןופ גנונעדרָארַאפ ַא סױרַא זיא 1940 רעמוו
 זיב) סָאג רענילבול רעד ףיוא ןייג וצ ןדיי רַאּפ ןטָאברַאפ זיא'ס זַא
 וו ,םייז רעד ףױא קרַאמ ןקידכעלייק ןיא ןוא (רעוועשירַאקס גָאר
 בייהנָא ןיא ןענייז ןעגנוצענערגַאב יד .טַארטסיגַאמ רעד ןעוועג זיא'ס
 ךָאנ 3 ויב 12 ןופ) גָאט ןופ טייצ עטמיטשַאב ַא זיולב ןעוועג עגונ
 | ,(גָאטימ

 ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ,ןשטייד יד ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טול
 טקידיילרעד טָאה עכלעוו ,(ָארויב-סעקטסופעשפ) ארויב-ןעניישריסַאּפ ַא
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 ןשינעביולרעד ןבעגסױרַא סָאד (לָאצּפָא ןרעסערג ַא רַאּפ -- לָאמטּפָא)
 רעדָא ןייג וצ דנורג ןטקיטכערַאב ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד רַאּפ
 ,ןטָאברַאּפ ןעוועג ןדיי רַאפ ןענייז עכלעוו ,רעטרע יד ךרוד ןייגוצכרוד

 סָאװ ,יד ןשינעביױלרעד ןעמוקַאב טנעקעג ,לשמל ,ןבָאה סע
 טומעג ןבָאה עכלעוו רעדָא סַאג רענילבול ףיוא טעברַאעג ןבָאה
 רעדילגטימ ךיוא .,סַאג רעד ךרוד ץַאלּפסטעברַא רעייז וצ ןײגכרודַא
 רערעכעה ןוא םירױטקָאד ,טַאר-ןטסעטלע םעד ןופ עטמַאַאב ןוא
 ,לַאנָאסרעּפ רערַאטינַאס

 תוריד ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענייז ןדיי יד ןעוו
 רעד ףיוא ןייג וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ ללכב ייז זיא ,סַאג רענילבול ףיוא
 ."סעקטסופעשפ , עכבלעזַא ןעמוקַאב וצ רערעווש ךס 'ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא סָאג

 א בעל  ןריו יו

 -עג ןפַאשעג ןענייז 1040 חספ טרעטנעענרעד ךיז טָאה'ס ןעוו
 זיא עבַאגפיוא רעייז סָאװ ,סעיסימָאק עכעלטע טַארנדי םייַּב ןרָאװ;
 עסיורג ךָאנ ,חספ ףיוא ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא תוצמ ןגרָאזַאב וצ ןעוועג
 ןופ ןטַארנדיי יד ןופ ףליהטימ רעד ייב ,ןעגנולעג םיוק זיא ןעגנוימַאב
 טימ ןגרָאזַאב ןוא ןטקודָארּפ םוכס ןסיוװעג ַא ןפַאש וצ ,טקירטסיד
 ,עטסקיטפרעדַאבטיונ יד ייז

 םעד ךרוד ןסיוא ןופ ךיוא ףליה עסיוועג ַא ןעמוקעגנָא זיא סע
 -יטע ןעועג ןעמ טָאה תוצמ ךעלקעפ ענעמוקעגנָא יד ףיוא ,"טניָאשוד,
 ,רעדנעל 'דנַא'א עינעמור ,עיװאלסָאגוי ןופ ןטעק

 -ַאב עסיוועג ַא ןיירַא זיא רָאי ןט1940 ןופ םישדח עטשרע יד ןיא
 ןענייז טעברַא רעד וצ סַאג רעד ףױא ןפַאכ ןֹופ ןלַאפ יד .,גנוקיור
 ןטסערג ןטימ ןוא טגעװַאב רעיירפ ךיז ןבָאה ןדיי ,רענעטלעז ןרָאװעג
 ,טלעװ רעד ףױא רָאּפ טמוק סע סָאװ ,םעד וצ טכרָאהעגוצ ךיז ריגיינ

 קרַאמנענעד ןריפוקָא סָאד ,ײמרַא רעשטייד רעד ןופ תונוחצנ יד
 עיגלעב ןוא דנַאלָאה ןופ ןטנָארּפ יד ףיוא ךָארבכרוד רעד ,עיגעװרָאנ ןוא
 רעמימעג עקירעיורט גונעג ךיוא ױזַא יד טכַאמעג רערעווש ךָאנ ןבָאה
 יימ ןט3 ןופ ץַאלּפ ןפױא ןבָאה ןשטייד יד .,ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ
 ,עטרַאקדנַאל עסיורג ַא ןעגנָאהעגסױא (ץַאלּפ-רעלטיה ףלָאדַא -- ןַאד)

 םעד ןויוו ךעלדנעפ עכעלגעװַאב טימ ןגעלפ יז רעכלעוו ףיוא
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 טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד .וצ ברעמ וצ ןרעייז שרַאמ ןכיירגיז
 (םלעפעג טינ טרָאפ ןבָאה עכלעוַא ןוא) ָאידַאר ןרעה וצ טייהנגעלעג ַא
 *ןעגנודלעמ-רעדנָאז , יד טימ ןשרַאמ יד טרעהעג רעצ סיורג טימ ןבָאה
 ,ןעגנוטסעפ ןוא טעטש עסיורג ןעמענרַאפ ןגעוו

 ןעוו ,ןדיי רעמָאדַאר יד ייב ןעוועג זיא באב-העשת רעתמא ןַא
 ןוא ךיירקנַארפ ןופ ץיצַאלוטיפַאק רעד ןגעוו טסּוװרעד ךיז טָאה ןעמ
 עטסערג יד  ,זירַאפ ןייק ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא םעד ןגעוו
 ןדיי ןבָאה ךָאד רעבָא ,ןרױלרַאּפ לסיב ַא ןַאד ךיז ןבָאה "ןטסימיטּפָא,
 ןייז ןבָאה זומ חצור רעקיטולב רעד זַא ,ןוחטב ןטסלופ םעד טַאהעג
 ,הלפמ עטנידרַאּפ

 רָאפ ןעמוק טייצ וצ םייצ ןופ .ףױא טינ ןרעה תושיגנ יד
 .ןכַאז עכעלרעדיוש

 ,ןלייצרעדרעביא ָאד רימ ןליוו יז ןופ לייט ַא

 ןייז טימ עטכישעג עקידנגלָאּפ רעביא טיג קידנעטשרעפ םהרבא
 ;לגניי ןקירָאיפלעװצ

 ןימ ןוא 31 לעָאװ ףיוא טניווװעג ךיא בָאה 1940 רָאי ןוא,
 -לעוו ,קחצי ןוז ןיימ זיא לָאמ ןייא ,סַאג רעװעשירַאקס ףיוא רעטכָאט
 ,(לארשי-ץרא ןיא טציא זיא רע) רָאי 12 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רעכ
 עגולד זיוה םוצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו ,רעטסעווש ןייז וצ ןעגנַאגעג
 רע רָאנ יװ .ןייגוצ לָאז רע ,ןָאמעג ףייפ ַא ןַאמ- סע"סע ןַא טָאה 8
 -עדײשרַאּפ ןכַאמ ןעמונעג םיא טימ שטייד רעד טָאה ןעגנַאגעגוצ זיא
 סָאד זַא ,חצר-תוכמ דניק סָאד ןגָאלשעג ייברעד ןוא "ןעגנוביא, ענ
 טלייצרעד רימ טָאה יױװַא -- ןעגנוביא יד ךָאנ .ןסָאגעג ךיז טָאה טולב
 --עגנָא ןוא סע-סע יד ףיוה ןפיוא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה -- לגניי ןיימ
 יז ןבָאה ףוס םוצ .ןָאמ םיא טימ ןלָאז יז סָאװ ,ןרעלקנירַא ןביוה
 -וצ ריזח םעד ןַאּפשעג ַא ןָאטעגנָא ןוא ריזח ַא ןעמונעג :טרעלקעגסיוא
 ,טנַאה ןיא שטייב ַא טימ טגָאיעג ןדייב ןוא דניק ןיימ טימ ןעמַאז
 ןיימ ןסיבעצ קרַאטש טָאה רעכלעוו ,טנוה ַא ןּפָאלעגכָאנ זיא יז ךָאנ
 -פיוא םיא ןבָאה ייז ,רעטשלחרַאּפ ַא ןגיל ןבילבעג זיא רע ןוא לגניי
 םיא ףױא ןסָאגעגּפױרַא ןוא רָאה ּפָאק ןבלַאה ַא ןריושעגּפָא ,ןביוהעג
 ,עלָאמס רעמע ןַא

 םיא טָאה רעכלעוו ,דיי ַא ןענופעג םיא טָאה דמעמ ַאזַא ןיא
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 םינ ןיא'ס ,(גָאטיײרּפ ןעוועג זיא'ס) הווקמ סרעלדַא ןיא טריפעגניײרַא

 ןפיױא ןדנוװ לופ טַאהעג טָאה רע ,ןשַאװרעד וצ םיא ךעלגעמ ןעוועג

 ,בייל

 הווקמ סרעלדַא ןיא זַא ,גנַאלק ַא טיירפשרַאפ ךיז טָאה סַאג ןיא
 ךיא היא רע רעװ ןענעקרעד טינ םיא ןעק ןעמ ,לגניי ַא ךיז טניפעג
 םיא בָאה ךיא תעב ןוא ,זיא לגניי סָאד רעוו ,ןעז ןפָאלעג ךיוא ןיב
 ןוא ןעמונעגמײהַא םיא בָאה ךיא ,תושלח ןיא ןלַאפעג ךיא ןיב ,ןעזרעד
 טנעקעג טינ םיא טָאה'מ רעבָא ,ןיזנעב ,טּפַאנ טימ ןשַאו ןבױהעגנָא
 ןעגנעל ַא קנַארק טעב ןיא ןגעלעג זיא רע ,ןדנּווװ יד בילוצ ,ןשַאוורעד
 ,"טייצ ער

 -ופ ךיוא ,דָאזיפע "ןכעליירפ , ַא לָאמ סָאד טלייצרעד סקופ ןמלז
 ,רָאי ןמעס0

 ןבָאה ןשטייד יד ,1940 יימ רעדָא לירפַא ןיא סָאד זיא ןעוועג,
 -קעװַא ןדיי 40 ַא ךָאנ טימ ןעמַאוצ ןוא סָאג רעד ףיוא טּפַאכעג ךימ
 טָאה ןטרָאד ,(קירבַאּפ-ןּפָאװ רעד ייב) סַאג-ינָארב רעד ףיוא טגָאעג:
 ןַא ודנוא וצ סױרַא זיא'ס .ןעייר ייווצ ןיא טלעטשעגסיוא זדנוא ןעמ
 ןוא לברַא עטצרַאשרַאפ טימ ,ךוטרַאפ םענעמוג ַא ןיא רעטיירפעגרעבָא
 טָאה רענייז ןעוסיוא רעזיולב רעד ,טנַאה רעד ןיא רעסעמ ןגנַאל ַא
 ןופ ןטשרע םעד ןפורעגסױרַא טָאה רע ,ןרעטיצפיוא טכַאמעג זדנוא
 ויא םורַא טונימ רָאפ ַא ןיא ,רעלעק ןיא טריפעגקעוַא ןוא ייר רעד
 יעסעמ סָאד ,טנעה עטקיטולברַאּפ טַאהעג טָאה רע .ןעמוקעגסױרַא רע
 ןיא רעד ןופ .טולב טימ לוּפ ןעוועג ךיוא ןענייז ךוטרַאּפ רעד ןוד
 םעד ןעמונעגסױרַא יז ןבָאה ,ןדיי עפורג רעטרעווילגרַאפ קערשטיוט/

 -יװ שטייד רעד זיא םורַא טונימ רָאפ ַא ןיא ןוא ייר רעד ןופ ןטייווצ
 רע טָאה ױזַא .רעירפ יו טקיטולברַאפ רעמ ךָאנ ,ןעמוקעגקירוצ רעד
 ,רעלעק ןיא טריפעגּפָארַא ןעמעלַא רדסכ

 -לעוו ,ודנַאנ ַא ןפַאכ טוומעג זדנוא ןופ רערעדעי טָאה רעלעק ןיא
 -ָא םעד ןקוררעטנוא ןוא ,לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןעוועג ןטרָאד ןענייז עכ
 ןוא זדנַאג יד ןמכָאשעג טָאה רעד .רעסעמ םעד רעטנוא רעטיירפעגרעב
 ,,,טקילפעגּפָא יז ןבָאה רימ

 ",טקישעגמיהַא ודנוא ןעמ טָאה זדנעג יד ןקינײרּפָא ןכָאנ
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 ביײהנָא ןיא לָאמ ןייא זיא יז זַא ,רעביא טיג ַאילָאפ ַאקסװָאקַארק
 -ַאב טינ ןוא סַאג-עגולד ףיוא טײהרעטכַארטרַאפ .ןעגנַאגעג רָאי ןס0
 טָאה ,טרָאװ ןייק קידנדייר טינ ,רעד ,שטייד ןקידנעמוקנָא ןַא טקרעמ
 יז זַא ,ןצרַאה ןיא ּפַאלק ַאזַא ריא ןבעגעג טסיופ רעטלייבעג רעד טימ
 -פָארַא ןעוועג בייוחמ ךָאד יז זיא עקשידיי ַא יװ ,ןלַאפעגמוא שזַא זיא
 .ןעגנַאגעג ןטרָאד זיא שטייד ַא ןעוו ,רַאוטָארמ ןופ ןייגוצ

 יד ןבָאה רָאי ןט1940 ןיא זַא ,טלייצרעד ַאקסווָאקַארק עקיבלעז יד
 זױה סנַאמיינ ןופ סרעניזוונייא ,ןדיי 4 טעברַא רעד וצ טּפַאכעג ןשטייד
 -עג ןיא געט עכעלטע ןעמוק וצ ןלױּפַאב יז טָאה ןעמ ,13 קעניר ףיוא
 -יױא יד ןָאטסױא טזומעג יז ןבָאה ןטרָאד ,24 יקשוינָאמ ףיזא ָאפַאטש
 לױמ ןיא ןטלַאה ,ךעלעטיה עשירעדניק ןָאטנָא ,םישובלמ עטשרעב
 יד ןיא ןרידַארַאפ טייה ַאזַא ןיא ןוא רעדניקגיוז רַאפ "סעקשטָאמס,
 ערעיז ןוא סעצוָאּפַאטשעג יד ןופ שינעלעװקנָא רעד ייב ,סָארויב
 ,"סנייליורפ , עשטייד

 ןטסערַא עשיטילָאּפ

 טמַאסטעברַא רעשטייד רעד טָאה 1040 חספ נעט עטשרע יד
 'וועג בור'ס ,ןַאמ 32 וצ ךיז ןדלעמ ןגעוו ןעגנורעדָאּפּפיוא טקישעגוצ
 ,ןדלָאמעג ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא ןעו .ןעײטרַאפ עקניל ןופ סרעומ
 ,לָאמ טייווצ ַא ןעמוק ןסייהעג ייז ןעמ טָאה

 -עגוצ ךיז ענעפורעג רעקינייו ךָאנ ןיוש ןבָאה לָאמ ןטייווצ םוצ
 ןַאמ 18 .,ךיז ןטלַאהַאב רעדָא ןפָאלטנַא ןענייז יז ןופ ךס ַא ,טלעטש
 רעכלעוו) ,דנַאבװג ףלָאװ טַארנדיי ןופ רעטמַאַאב רעד ךיוא ייז ןשיווצ
 (טַארנדוי ןופ ָארויב ןיא ענעפורעג יד ןופ המישר יד ןעזעג רעירפ בנא טָאה
 עכעלטע ןסעזעג ,טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז ייז ,טלעטשענוצ ךיז ןבָאה
 טקינייפעג ךעלקערש ןטרָאד ןרָאװעג ,הסיפת רעמָאדַאר רעד ןיא ןכָאוװ
 עפורג רעסיורג ַא טימ ןעמַאװצ טריפעגקעװַא סָאטױא ןיא ןַאד ןוא
 רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא סרעוט עשיטילָאפ עשיליופ עטריטסערַא
 ,גנוטכיר

 סרעניווונייא ,ןקַאילָאפ ןופ ןרָאװעג ריווועג רעמעפש זיא'מ יו
 ןייק טריפעגקעװַא ןעמעלַא יז ןעמ טָאה יילריפ טָאטשרָאפ רעד ןופ
 ןטַאנַארגטנַאה טימ ייז ןפרָאװרַאפ ,רעבירג ןיא טלעטשעגקעװַא ,יילריפ
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 ןבָאה יילריפ  ןופ סרעניווװנייא עשיליופ יד .דרע טימ טישרַאפ ןוא
 טכַארבעגמוא ןענייז תונברק ידי ּוװ דרע יד זַא ,ןבעגעגרעביא ךָאנרעד
 ,טרירעג ךָאנ ןסיש ןכָאנ ןהעש ךיז טָאה ןרָאװעג

 רעציזרָאפ 'וועג רעד טריטסערַא ןרָאװעג זיא 1940 ינוי שדוח ןיא
 -רעטניא ןַא בילוצ גרעבדלָאג בקעי טעטימָאק ןשידיי ןטשרע םעד ןופ
 טקישעגסױרַא ןרָאװעג זיא רע .,טכַאמ רעשטייד רעד ייב רענייז ץנעוו
 יד טבעלעגרעביא | טָאה ןוא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעדלַאװנעכוב ןיא
 ,המחלמ



 םָאדַאר ןופ םישוריג

 טנַאק רענילבול ןופ ןרעגַאל יד ןיא

 ןופ עיצקַא עסיורג ַא .טריפעגכרוד ןשטייד יד ןבָאה 1940 רעמוז
 -רע יד ןיא ,טנַאק רענילבול ןופ ןרעגַאל יד ןיא טיילעגנוי ןקישסױרַא
 ,ווָאנַאשעיצ ןוא עשטרימ ,ץעשזלעב ,לָארַאנ ,וװָאשעיבורה רעט

 עטשרע יד .ןדיי סעפורג 3 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןַאד ןעגייז סע
 ,טסוגיוא ןמ20 םעד ןרָאװעג טקישעג זיא -- ןַאמ 1000 םורַא -- עפורג
 -קעװַא זיא סָאװ ,רעלדנעהרעדעל קחצי .באב-העשת ךָאנ גָאט  ןייא
 ;טלייצרעד ,עפורג רעד טימ ןרָאװעג טקישעג

 ,טעברַא ףיוא טייג ןעמ זַא ,טסּוװעג טינ ךָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד,
 -הנותח יד .,גנוכוזרעטנוא רעשיניצידעמ ַא וצ זַא ,טניימעג רָאג טָאה ןעמ
 רעבירעד ןעמ טָאה ,טוָאלעגּפָא ךָאנרעד ןעמ טָאה רענעמ עטַאהעג
 -עג הנותח זיא'מ זַא ,ןזייוורעד וצ ידכ תובותכ ןעגנערב וצ ןביױהעגנָא
 יד ןבָאה ,טנעגניטנָאק םוצ טלעפעגוצ ךָאנ טָאה'ס יװ ױזַא .עטַאה
 ןעמַאװצ ןענייז סָאװ ,ןדיי 30 ַא ךָאנ סַאג רעד ןופ טּפַאכעג ןשטייד
 ןַאב רעד םימ זיא עפורג יד .ןרָאװעג טקישעגסױרַא עקירעביא עלַא טימ
 -עג טריפעג רימ ןעגייז ןטרָאד .ןילבול ןייק ןרָאװעג טריטרָאפסנַארטעגּפָא
 ןפרָאװעגוצ ודנוא ןבָאה ןדיי רענילבול יד ןוא ,ןסַאג יד ךרוד ןרָאװ
 ןייק ןרָאװעג ןעמונעג רימ ןענייז ןילבול ןופ ,לג"דא רעקוצ ,טיורב
 ןבילבעג ןיוש ןענייז רימ ּוװ ,לָארַאנ ןייק -- ןטרָאד ןופ ןוא ץעשזלעב
 | ,"רעגַאל ןיא

 -על ,י רעטייוו טלייצרעד -- "ןטילעג קרַאטש ןטרָאד ןבָאה רימ,
 טלעג רַאפ ,געט 10 רָאנ ןעוועג לָארַאנ ןיא ןיב ךיא , -- :רעלדנעהרעד

 טנַאדנעמָאק רעשטייד רעד זַא ,קנעדעג ךיא ,ןרָאװעג טיירפַאב ךיא ןיב
 טָאה הלָאד ריציּפָא-סע-סע טקירטסיד רענילבול ןיא ןרעגַאל עלַא ןופ
 ןענייז סע .ןקַארַאב ערעודנוא ןיא רענייטש ןפרַאװ ןוא ןעמוק טגעלפעג
 רעד די עכעלטע עפורג רעלָארַאנ רעזדנוא ןופ ןרָאװעג ןסָאשרעד
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 ,סַאג רעװעשירַאקס ןופ ןייטשלעקניפ השמ ןעוועג זיא ןברק רעטשרע
 רעד ךרוד דנַאלסור ןייק ןּפָאלטנַא ךס ַא ןענייז רעגַאל רעלָארַאנ ןופ
 ,"םולברעפוק סחנפ קעװַא ויא רעטשרע רעד .עיניל-ץענערג

 טקישעג זיא ,1940 רעבמעטפעס בייהנָא ה"ד ,םורַא ןכָאװ 2 ןיא
 ןעמ ןיהווװ טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה טלָאמעד .עפורג עטייווצ יד ןדָאװעג
 -סיוא טנעקעג ךיז ןעמ טָאה טלעג עמוס רערעסערג ַא רַאפ ,טרָאּפ
 רעטייברַאפ יד רַאּפ ןייג טלָאזעג טָאה טלעג עטלָאצעגנייא סָאד .,ןפיוק
 סָאװ ,םענייא ןדעי ןעוועג טביולרעד ךיוא זיא סע .,("רענעמ-ץַאזרע;)
 ַא ךיז טָאטשנַא ןלעטש וצ ,טרָאפסנַארט םוצ ןעוועג טמיטשַאב זיא
 | ,רעטערטרַאפ

 -לעוו ,טַאר-ןטסעטלע םייב עיסימָאק ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא סע

 ,"טלעג-ץַאורע, סָאד ןריסַאקנייא ןוא ןעמיטשַאב טפרַאדעג טָאה עכ
 סָאװ ,ץ"כ-רעגייג לרָאפ סָאד טקידיילרעד שיטקַאפ סָאד טָאה רעמעפש
 ,סעמוס עסיורג "טנידרַאּפ , ייברעד ןבָאה

 רעגַאל רעװָאנַאשעיצ םעד ןיא ןשינעבעלרעביא ענייז ןגעוו
 | | :שטָאקַאר המלש טלייצרעד

 ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג ךיא ןיב רעגַאל רעװָאנַאשעיצ ןיא;

 -סיוא ,ןדיי 2500 ןבָאה 1940 ילוי געט עטשרע רעדָא ינוי ףוס
 -גורעדָאּפּפיוא ןעמוקַאב ,95 ויב 18 ןופ ןרָאי יד ןיא רענעמ ךעלסילש
 .טעברַא ףיוא ןרָאפוצסױרַא ןעג

 -עמ ַא ןײגכרודַא טוומעג טָאה עטרעדָאּפעגפיױא יד ןופ רערעדעי
 ןשידי ןופ לַאקָאל ןיא טריטמַא טָאה עכלעוו ,עיסימָאק עשיניציד
 -מורַא ןעוועג לַאקָאל רעד זיא ייברעד ,95 עגולד ףיוא טמַאסטעברַא
 ןעמ טָאה גנוכוורעטנוא רעד ייב .ָאפוש ןוא סע-סע ךרוד טלעטשעג
 טנעקרענָא עלַא ןענייז סעקילַאק עכעלטע ץוח .תונמחר ןָא ןגָאלשעג
 ,עטנוועג רַאפ ןרָאװעג

 ןַא רעטנוא טריפעגקעוַא זדנוא ןעמ טָאה גָאט ןקיבלעז םעד
 ןעמ טָאה טריפעג ,גײװצנַאב ַא וצ ָאפוש ןוא סע-סע ןופ עטרָאקסע
 - ,רעקרַאפ ןרַאפ ענעסָאלשעגּפָא ,ןסַאג עקידייל ךרוד זדנוא

 שעװ ,ץָאק ַא ךיז טימ ןעמענ טלָאועג טָאה ודנוא ןופ רערעדעי
 טגָאיעגנײירַא ודנוא ןעמ טָאה סענָאגַאװ יד ןיא .געט 2 ףיוא ןסע ןוא



 1 הלשממ סרעלטיה רעטנוא

 ןיא סָאד .ןָאגַאװ ַא ןיא ןַאמ 40 וצ ,פעלק ןופ לגָאה ַא רעטנוא
 ןענייז טכַאניײב 1 ןוא טנוװָא 8 רימ ןענייז ןרָאפעגסױרַא ,גָאטיײרּפ ןעוועג
 | ,ןילבול ןייק ןעמוקעגנָא רימ

 יד ןופ תעש רעד "ןעוועג םינפ לבקמ, ודנוא טָאה ןילבול ןיא
 ןבָאה סע .ךַאװ-סע-סע ןייז ןוא לעקניפרָאמ ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק
 -ץגסיוא ודנוא טָאה'מ ,"!סוָארר -- םוַארר, :ןעיירשעג טרעהעג ךיז
 ףיוא טצעזעג ךיז טָאה ךַאװ עשטייד יד ,ייר ַא ןיא ןַאמ 4 וצ טלעטש
 -ןענַאלֿפָארע רעד זיב ייז ךָאנ ןפױלכָאנ טזומעג ןבָאה רימ ןוא ךעלרופ
 -ייב 8 םורַא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ּוװ ,שטיװעקשַאל-ענַאלּפ ןופ קירבַאפ
 טגָאיעגנירַא זדנוא טָאה'מ ןעו ,טנגערעג קרַאטש טָאה סע .טכַאנ
 ,טָארדלכעטש טימ ןעוועג טמױצעגמורַא זיא סָאװ ,ץַאלּפקירבַאפ ןפיוא

 ןטלַאהעג ױזַא חא ןעינקרעדינַא ןלױּפַאב ןבָאה טייל-סע-סע יד
 (רעניו ַא) ףלָאד רָאיַאמ ןעמוקעג ויא סע יב ,ירפ 9 זיב זדנוא
 עיצַאמיטיגעל-ייטרַאפ ןייז זַא ,טמירַאב טּפָא רעטעפש ךיז טָאה רעד
 םעד ןבָאה טלָאועג טָאה רע) ,סרעלטיה יװ רעמונ ןרענעלק ַא טָאה
 .( רעמונ םעד רעלטיה תעשב ,9 רעמונ

 עפמַארנַאב רעד ףיוא טריפעגקעװַא זדנוא ןעמ טָאה ירפ גָאטנָאמ
 ןופ לייט ַא ,ןָאגַאװ ַא ןיא ןַאמ 80 וצ טקַאפעגניירַא ןוא ןילבול ןיא
 זדנוא ןוא ווָאשעיבורה ןיא ןדָאלעגסױא ןעמ טָאה טרָאפסנַארט םעד
 .ץעשולעב זיב טריֿפעג רעטייוו ןעמ טָאה

 -ַאב ןבָאה רימ ּוװ ,לימ ַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא ןעמ טָאה ָאד
 זַא ,טלייצרעד זדנוא ןבָאה ייז ,ןילבול ןופ ןדיי ןוא רענייגיצ טנגעג
 רימ ,פעלק ןוא רעגנוה ןופ ןברָאטשעגסױא ןיוש ןענייז יז ןופ ךס ַא
 .רעמָאדַאר 1700 ךרע ןַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז

 סָאד ,ץעשולעב ןיא ןבילבעג זיא עפורג רעודנוא ןופ לייט ַא
 -עג ןעמ טָאה טשער יד .עטרעטַאמעגסוא ןוא עקנַארק ןעוועג ןענייז
 לייט ַא טזָאלעגרעביא רימ ןבָאה געוו ןפיוא .,וָאנַאשעיצ ןייק טקיש
 ןַא ןעמוקעגנָא רימ ןענייז וָאנַאשעיצ ןייק זַא ױזַא ,לָארַאנ ןיא ןשטנעמ
 רָאנ ,שרַאמ ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד .רעמָאדַאר זיולב ,ןַאמ 1000 ךרע
 ערעודנוא ןפרַאװקעװַא טרָאטעג טינ רימ ןבָאה ייברעד ,ףיולעג ַא
 ףױא טײלכַאװ עשטייד יד ןרָאּפעגכָאנ ןענייז זדנוא ךָאנ ,ךעלקעפ
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 טרעיודעג טָאה ווָאנַאשעיצ ןייק געוו רעד .רעוועג-ןישַאמ טימ ךעלרופ
 ,גָאט ןצנַאג ַא

 ,רעגַאל ַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא ןעמ טָאה ווָאנַאשעיצ ןיא
 ךרע ןַא ןדיי עטלַא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז טייז רעקניל רעד ףיוא
 רעכלעוו ,בר רעװָאקױזד רעד ןענופעג ךיז טָאה ייז ןשיווצ ,ןַאמ 0
 ךָאנ געמ 4 ןיא ןוא רעסַאװ ןוא טיורב טימ רָאנ טרענרעד ךיז טָאה
 .ןעגנַאגעגסיוא ןעמוקנָא רעודנוא

 עקיזָאד יד זַא ,טרעלקרעד ודנוא טָאה סולַאק רעריפ-רעגַאל רעד
 ןעמוקעג זיא סע .ןטייברַאפ יז ןלעוו רימ ןוא ןרעװ טיײרּפַאב ןלעװ ןדיי
 ,די רעטשרע רעד ןיוש ,טכוזרעטנוא ייז טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ַא
 ,טעפָאקעצ ןרָאװעג זיא ,ךורב ַא טָאה רע זַא ,ןזיוועג טָאה רעכלעוו
 םענייא ןייק .עקירעביא יד ןכוזרעטנוא סָאד ןעזעגסיוא ךיוא טָאה ױזַא
 יז ןופ רענייק ןיוש טָאה םורַא ןכָאװ 2 ןיא ,טײרּפַאב טינ ןעמ טָאה יז ןופ
 ,טבעלעג טינ

 וו ,שרדמה-תיב ןבורחבלַאה ַא ןיא טריפעגניירַא זדנוא טָאהימ
 -שרע יד .ןפָאלש םוצ טרָא ןַא דרע רעד ףיוא טכַאמעג ךיז ןבָאה רימ
 ודנוא טָאה'מ .ןעמוקַאב טינ ללכב ןסע ןייק רימ ןבָאה געט 2 עט
 ןא ןטעברַא םוצ ןַאמ 900 צ סעפווג 2 ףױא טלייטעצ
 -נַאט ןגעק סנבָארגצוש ןבָארג ןיא ןענַאטשַאּב זיא טעברַא יד ,ןטכיש 2
 יד טריפעגסיוא ןבָאה רימ .ץענערג רעשיטעווָאס רעד סיוא-גנעל ןעק
 (0. 1. - 0ז- "עטָא, ןופ ןעגנולײטּפָא יד ןבָאה ךָאנרעד ,טעברַאדרע
 געט רָאפ ַא ןיא ,טנעמעצ טימ ןסיגַאב ייז טלָאזעג 2201824000 '1060)

 וָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי 2000 ךרע ןַא ןרָאװענ טכַארבעג ןענייז םורַא
 ןעמַאװצ טקיטפעשַאב ןרָאװעג ןענייז עלַא .עשרַאװ ןופ ןדיי 2500 ןוא
 ,זדנוא טימ

 -יס םוש ןייק ןָא טפָא ,ןגָאלשעג ךַאװ יד טָאה טעברַא רעד ייב
 םעד ךָאנ ןגעלפ טייל-סע-סע יד .עטיוט ןעוועג ןענייז גָאט ןדעי ,הב
 -ױלרעבירַא ןלעװ םייב ןרָאװעג ןסָאשרעד ןדיי יד ןענייז סָאד זַא ,ןגָאז
 | ,טייז רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןפ

 ןבלַאה ַא ,טיורב ָאקעד 20 ךעלגעט ןסע וצ ןבעגעג זדנוא טָאה'מ
 ןפָאלשעג ןענייז רימ .ץכעלָאש-לּפָאטרַאק ןופ פוז רעטיל"*; ןוא עװַאק רעטיל
 ,דלעפ ןפיוא -- ענעמוקעגנָא יינ יד ,דרע רעד ףיוא שרדמה-תיב ןיא
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 ,ןטיהעג טוג ןוא טָארדלכעטש טימ טמױצעגמורַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 טכער טַאהעג ןבָאה רימ לייוו ,טינ רימ ןבָאה טרעגנוהעג קרַאטש
 רעמָאדַאר רעד טָאה םעד ץוח .םייה רעד ןופ ךעלקעפ ןעמוקַאב וצ
 רעד ,דַאלעמרַאמ ןוא טיורב ךָאװ ןיא לָאמ 2 ודנוא טקישעג טַארנדוי
 ןוא רעװעשרַאװ יד זייּפש טימ ןּפלָאהעג טָאה טַארנדוי רעװעשַאמָאט
 ",טיורב ןעמוקַאב יז ןופ רימ ןבָאה לָאמ ןייא רָאנ ,ןדיי רעװָאכָאטסנעשט

 ,ףלָאד רָאיַאמ םעד ןגעוו רעטייו טלייצרעד שטָאקַאר המלש
 ;טקירטסיד רענילבול ןיא ןרעגַאל עלַא ןופ רעריפ םעד

 ןופ .ךָאװ ַא לָאמ 2 ןעמוק זדנוא וצ טגעלפ הלָאד רָאיַאמ רעד,
 ,דחפ ַא ןלַאּפַאב ןעמעלַא זיא "!ןעמוקעג זיא ףלָאד , ןיילַא רעטרעוו יד
 ןענייז טכלעוו ,ןדיי 70--60 ַא ןביילקסיוא ךעלטנייוועג ךיז טגעלפ רע
 טגעלפ רע יו םעד ךָאנ ןוא ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג קילעפוצ םיא
 רעטרעוו יד טימ טייל-סע-סע יד ןבעגרעביא ייז רע טגעלפ ןקיזמעצ יז
 -עגסיוא ךיילג טגעלפ לעּפַאב רעד ,ןסישרעד ,ה"ד ,"!ןכַאמ קוטרעפ,
 ,ןרעוו טריפ

 ,ךיש ןייק טינ טָאה'ס רעװ ,טגערפעג ךיז ףלָאד טָאה לָאמ ןייא
 -רַאװ רקיע רעד ,ןַאמ 90 םורַא ייר רעד ןופ ןטָארטעגסױרַא ןענייז'ס
 יז טָאה ףלָאד ,ןסילשעגּפָא קרַאטש ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,רעוועש
 -עג יז ןבָאה ךיש יד ןיא ,ךיש ןיזַאגַאמ-סע-סע ןופ ןבעגסױרַא ןסייהעג
 ןסייהעג ,לעּפַא םוצ ןעמוקעג רע זיא טכַאנײב ,גָאמ ןצנַאג ַא טעברַא
 ,"!ןכַאמ קיטרעפ ,, :טייל-סע-סע יד ןלױּפַאב ןוא ךיש יד -ןָאטסיױא יז

 ןטלַאהעגנָא טָאה טייז רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןפיולטנַא סָאד
 ,גָאטיײב ןעמ זיא ןּפָאלעג .ןעוועג ןטרָאד ןענייז רימ סָאװ םייצ עצנַאג יד
 ןפיול םייב .טכַאװַאב קרַאטש ןעוועג רעגַאל רעד זיא טכַאנייב לייוו
 -ערג ןלָאמש םעד ןײגרעבירַא ןיא רָאנ טלדנַאהעג ךעלטנגייא ךיז טָאה
 רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןטָארטעגפױרַא רָאנ זיא'מ יו לייוו ,סַאפצענ
 ,ןסָאשעג טינ טייל-סע-סע יד ןיוש ןבָאה ,עירָאמירעט

 -קירוצ טינ ויא רענייק ;ןעגנולעג ןפולטנַא סָאד זיא בײהנָא ןיא
 -יױא ףוס .טרעגרערַאּפ ענַאל יד ךיז טָאה רעמעפש .,ןרָאװעג טכַארבעג
 ויא םורַא געט רָאֿפ ַא ןיא ,ןַאמ 20 ןופ עפורג ַא ןפָאלטנַא ויא טסוג
 -ץפָאלטנַא יד טימ ָאטױא רעשיטעווָאס ַא ץענערג רעד ףיוא ןעמוקעג
 ,רעקנוב ַא ןיא ןצעזנײרַא ןסייהעג ייז טָאה רעריפ-רעגַאל רעד .ענ
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 יז לָאז ןעמ ,טימַאב ךיז טָאה (טַארנדוי) טעטימָאק-רענַאל רעד
 עמוס רעד  רַאפ ןָאט וצ סָאד ןעוועג םיכסמ טָאה סולַאק .,ןזָאלסױרַא
 ןעװעג ךעלגעמ טינ זיא עמוס ַאזַא יװ ױזַא ,סעטָאלז טנזיוט 100 ןופ
 -נדוי יד וצ ןדנָאװעג טעטימָאק רעודנוא ךיז טָאה ,רעגַאל ןיא ןפַאש וצ
 -רעביא טלעג סָאד זיא םורַא געט 3 ןיא ,ווָאשַאמָאט ןוא ןילבול ןיא ןטַאר
 -עג טיירּפַאב רעקנוב ןופ ןענייז ןדיי יד ןוא ,ןסולַאק ןרָאװעג ןבעגעג
 ,ןרָאװ

 ןופ ןטיזוו יד - ץלַא ןופ רערעמ ןוא ּפעלק ,ןטײקנַארק יד
 -רַאפ קרַאטש ךיז טָאה ןדיי לָאצ יד זַא ,וצרעד טריפרעד ןבָאה ןפלָאד
 ,טרענעלק

 -וצ זַא ,טרעלקרעד סולַאק ודנוא טָאה טעביַא םישדח 2 ךָאנ
 געט 2 ,טוָאלעגרעדנַאנופ רעגַאל רעד טרעוו טעברַא יד ןקידנערַאפ ןביל
 ןעמולעגנָא ןענייז ךָאנרעד ,טכיזפיוא ןָא ןצנַאג ןיא ןעוועג רימ ןענייז
 -ירַא ןענייז רימ ןוא ,ןטַארנדוי רענילבול ןוא רעװעשַאמָאט ןופ סָאטױא
 ודנוא טָאה טַארנדוי רענילבול רעד ,ןילבול ןייק ןרָאװעג טריפעגרעב
 טינ יז טעװ טַארנדוי רעמָאדַאר רעד זיב ,ןרָאפ רעטייוו טזָאלעג םינ
 -ניד סָאד .ןבעגעג ודנוא ןבָאה ייז עכלעוו ,ףליה רעד רַאפ ןלָאצַאב
 7 טרעיודעג טָאה טַארנדוי רענילבול ןוא רעמָאדַאר םעד ןשיווצ שינעג
 300 ןלעטשוצוצ גנורעדָאפ ַא ןשטייד יד ןופ ןעמוקעגנָא ויא'ס זיב ,געט
 טָאה טַארנדוי רענילבול רעד ןוא ,ןעײרעקַאה-ןייטש ןיא רעטעברַא
 -וקוצקירוצ ןעגנולעג זיא זדנוא ןופ לייט ַא ,טקישעגקעװַא ןיהַא זדנוא
 -ילבעג ךָאנ ויא טשער יד ןוא טנַאה רענעגייא ףיוא םָאדַאר ןייק ןעמ
 ַא ןרָאװעג טײרּפַאב ןענייז ייז זיב ןעײרעקַאה-ןייטש יד ןיא געט 4 ןב
 טַארנדוי רעמָאדַאר םעד דצמ ץנעוורעטניא "רערַאבטסָאק , ַא קנַאד
 ,טמַאסטעברַא ןשטייד םייב

 -ָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז עבכלעוו ,רעמָאדַאר עיטרַאפ רעד ןופ
 -ייז ווָאנַאשעיצ ,ץעשזלעב ,לָארַאנ ,װָאשעיבורה ןופ ןרענַאל יד ןיא ןר
 ןעוועג ןענייז ענעמוקעגקירוצ יד ,ןעמוקעג טינ קירוצ ןיוש ךס ַא ןענ
 ",קנַארק ןוא טרעטַאמעגסיוא ךעלטנייוועגרעסיוא

 רַאפ ,ןרָאװעג טגנערבעגקירוצ רעירפ ךָאנ ןענייז ןשטנעמ לייט ַא
 יז ,ןלעופ טנעקעג ןשטייד יד ייב ןעמ טָאה טלעג עמוס רעסיוועג ַא
 ןמימ ןעמונרַאּפ ךיז ןבָאה ערעדנַא ןשיווצ ,ןרעגַאל יד ןופ ןזָאלּפָא ןלָאז
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 -לעוו ,ַאדָאגױװ ללה ןוא ןַאמדירפ קחצי םינינע עקיזָאד יד ןקידיילרעד
 -- .טַארנדוי ןופ םיחילש יװ ,ןרעגַאל יד ןיא ןעמוק טּפֶא ןגעלפ עכ
 ןיא ןרעגַאל יד ןיא עיצַאגעלעד ַא ןרָאװעג טקישעג זיא םָאדַאר ןופ
 ןעגנולעג ייז זיא'ס .טרָאגניײױו בקעי ןוא לעפַאניײװ ר"ד ןופ דנַאטשַאב
 ,טיילעגנוי קילדנעצ עכעלטע םָאדַאר ןייק ןעגנערב ןוא ןעײרּפַאב וצ

 רעמָאדַאר ןוא רענילבול םעד ןשיװצ ךוסכיס רעקידריוו-טינ רעד
 טָאה טַארנדוי רעמָאדַאר רעד זַא ,טימרעד טקידנעעג ךיז טָאה טַארנדוי
 רעמָאדַאר יד ןענייז םעד ךָאנ ןוא ,טלעגזיילסיוא 'לז טנזיוט 95 טלָאצַאב
 ,ןעמוקעגקירוצ

 ןדיי יד סָאװ ,לדיל ַא ןופ גוצסיוא ןַא רימ ןעגנערב ףוס םוצ
 ןופ קידנעמוק ןוא קידנעייג ,רעגַאל רעװָאנַאשעיצ ןיא ןעגניז ןגעלפ
 ,עטקישעגסױרַא יד ןופ רענייא טסַאּפרַאפ טָאה לדיל סָאד ,טעברַא רעד
 ,לקניפרָאג רוחב רעמָאדַאר רעד

 רעגַאל ןיא ןטרָאד ווָאנַאשעיצ ןיא
 .ךס ַא ָאד ןשטנעמ ןענייז
 רעייפ ןטסערג םעד ןיא ןטרָאד טעברַא'מ
 ,טכַאווַאפ זיא רעגַאל רעד ןוא
 ,רעלענש טעברַא ,רעדורב טעברַא

 ,פעלק ענייד וטסמוקַאב -- טינ ןעוו
 רעלעפ ַא טעוו ןעמוקַאב ודנוא ןופ רענייא טינ
 ,קעװַא ןיוש קיביײא ףיוא ןוא

 ",,עינשזוק רעד ןיא ,, עידָאלעמ רעד טימ ןעגנוזעג)

 גנולדיורעביא - הריוג עיינ ַא

 -יז ןסיוועג ַא ןיא םָאדַאר ןיא עגַאל יד ךיז טָאה טייצ רעד ןיא
 לסיב ַא עגַאל יד ןרָאװעג ךיוא זיא שימָאנָאקע ."טריזילַאמרָאנ, ןענ
 -על םורַא עטקיטפעשַאב לעיצעפס ,ןשטנעמ ךס ַא .,רעטכייל
 גנונעּפָאה רעמ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי ,טנידרַאפ טכעלש טינ ןבָאה ,רעד
 ,ןודז-תלשממ יד ןטלַאהוצכרודַא

 - רעקיטכיר רעדָא ,ןעיײרשוצּפָא טימַאב ךיז ןעמ טָאה תוריזג
 ןצנעװרעטניא ןוא תונלדתש טימ ,טלעג רַאפ ייז ןופ ךיז ןפיוקוצסיוא
 ןיא ןה ןעוועג ןענייז "סרעכַאמ ,, ,טַארנדוי רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה
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 וצ עיצַאומיס יד טצונעגסיוא ןבָאה ייז .טַארנדוי ןרעסיוא ןה ,טַארנדוי
 ,תורצ עשידיי יד ןופ ןובשח ןפיוא ךייר ןרעוו

 לייט ןסױרג ַא ןפערט טלָאזעג טָאה עכלעוו ,הריזג ערעווש ַא
 ,לעפַאב רעד ןעוװעג זיא ,גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעמָאדַאר רעד ןופ
 סָאװ .םעד בילוצ זַא ,עקָארק ןופ ןעמוקעג 1040 ףוס זיא רעכלעוו
 רעד ןופ לטירד ַא ןרעו טקישעגסױרַא זומ ,טלופרעביא זיא טָאטש יד
 ,ןַאמ טנזיומ 10 תוחפה לכל ,גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -ניא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא טַארנדוי ןופ גנוציז ַא ףיוא
 רָאנ ,לָאמ ןייא טימ ןעמוקרָאפ טינ לָאז שוריג רעד זַא ,ןרינעוורעט
 -עלקרַאפ ןזָאל ךיז טעוװ רשפא ,ןריבורפ קיטייצכיילג ןוא זיײװסעיטרַאּפ
 .ןרעוו טקישעגסױרַא ןזומ עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ יד ןרענ

 ןטפַאשטנַאקַאב עסיורג טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רעגייג םיכַאָאי
 -מרוטשטפיוה-סע-סע םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ,םילשומ עשטייד יד ייב
 ןקידיילרעד וצ סָאד ןרָאװעג הוושומ זיא'מ ןוא .ַאלַאמָאט רעריפ
 ,טלעג עמוס רערעסערג ַא רַאּפ

 טלָאועג ךיז טָאה עכלעוו ,עיסימָאק .ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע
 -ייא ,ןירעמ ןופ ןענַאטשַאב זיא עיסימָאק יד .ןינע םעד טימ ןעמענרַאפ
 רעד ןענַאטשעג ויא שארב .םיובנריב ןוא רענעקצלָאה ,רעקוצ ,רעג
 ,רעציש קַאזיא ר"ד רערעלדעיזַאנמיג ןוא עטסָארַאטס-עציוו 'וועג

 דיי ןדעי ףיא רעײטשּפָאק ַא ןטסָאמעגסױא טָאה טַארנדוי רעד
 ,טלעג עטלמַאועג סָאד ,טָאטש ןופ טקישעגסױרַא טינ טרעוװ רעכלעוו
 -ָאצַאב וצ ףיוא ןרעוו ןבעגעגסיוא טלָאזעג טָאה ,ילז טנזיוט 165 ךרעב
 טימ ןדיי עטקישעגסױרַא יד ןגרָאזַאב וצ ףיוא ןוא ץנעוורעטניא יד ןל
 ,ףליה

 ןענייז רענעקצלָאה ןוא רעגייא ,רעקוצ רעדילגמימ-עיסימָאק יד
 טקישעגסױרַא טלָאזעג ןבָאה ןדיי יד ּוװ ,רעטרע יד ןיא ןרָאפעגסױרַא
 -יװַאז ,רימזיוצ ,וועשטניפ ,קסוב ,קינלעימכ ךעלטעטש יד ןיא ,ןרעוז
 עטקישעגסױרַא יד רַאּפ ףליה ןטיירגוצוצ טרָא ןפיוא ידכ ,ַא"א טסָאכ
 -ענפיוא קירעהעג יװ ןלָאז יז ,ןטַארנדוי עקיטרָאד יד ןרעדָאפּפױא ןוא
 .ענעמוקעגנָא יד ןעמ

 ןרעװ טקישעגסױרַא ןלָאזס זַא ,ןרָאװעג טלעופעגסיוא זיא'ס
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 ןעמענוצמימ טכער סָאד ןבָאה ןלָאז יז ןוא ןשטנעמ 2000 וצ סעיטרַאפ
 ,ןכַאז ערעייז

 -ינ רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאּפ ויא 1940 רעבמעצעד ןט18 םעד

 יד ,ןשטנעמ 1840 עטסיל ַא טול ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז'ס ,שור
 יד ןופ רערעדעי ,טַארנדוי םעד ךרוד טלעטשענוצ ןרָאװעג זיא עטסיל
 ,לו 300 ןעמוקַאב טָאה עטקישעגסױרַא

 ט ע בר ַַא יד

 עיסימָאק-סגנולדיורעביא רעד ןופ

 -ָאװעג זיא עטקישעגסױרַא יד ןופ סעטסיל יד ןלעטשפיונוצ םייב
 ןוא סעפורג ענעדיישרַאפ ןשיװצ ףמַאק רעקיטפעה ַא טריפעג ןר
 | ,ןשטנעמ

 ןרעװ טקישעגסױרַא טלָאזעג ןבָאה ייר רעטשרע רעד ןיא
 ,סעקטוטיטסָארּפ ,םיבנג) ןטנעמעלע עוויטקודָארּפמוא ןוא עכעלדעש
 ךױא ןבָאה סע .(סעקינטנעצָארּפ ןוא עקידנטעברַא-טינ ,סרערָאנש
 -וקעגנָא סנטצעל ןענייז סָאװ ,ןדיי עמערָא ןרעוו טקישעגסױרַא טלָאזעג
 ,םָאדַאר ןייק ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאּפ ןופ ןעמ

 -וקעג זיא עקידנמעברַא-טינ ףירגַאב םעד ןריטערפרעטניא םייב
 רעד ןופ לייט ַא טימ טַארנדוי םעד ןשיווצ םיכוסכיס עקיטפעה וצ ןעמ
 -ייז עכלעוו ,ןעײטרַאפ-רעטעברַא יד ןופ סרעיײטשרָאּפ יד ןוא עיסימָאק
 -רַא רעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ןרָאװעג ןדָאלעגנייא לעיציּפָא-טינ ןענ
 -ַא טימ ךיז ןבָאה סרעײטשרָאפ-רעטעברַא יד ,עיסימָאק רעד ןופ טעב
 -עוו ןפָארטעג טינ ןלָאז גנונעדרָארַאפ רעד ךרוד זַא ,טימַאב תוחוכ על
 רעבָא ,טעברַאעג טינ טנעמָאמ םעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטכיש יד ןִר
 ,רעטעברַא ןעוועג ייז ןענייז הלשממ סרעלטיה זיב

 -ָאטעג יד ןופ גנולעטשנייא יד ןלעטשוצטסעפ ךעלנייפ זיא'ס
 רעד ןיא ומ הרױג רעד ןופ ךיוא זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא סע ,םילשומ
 -המחלמ רעד ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעמערָא רעד ןדייל ייר רעטשרע
 םינ יא ןוא ןגעמרַאּפ ןייז ,הנויח ןופ רוקמ ןייז ןריולרַאפ עכורעווַאז
 ,עגַאל רעיינ רעד וצ "ןסַאפוצוצ , ךיז ןעוועג קיעפ

 ,טימַאב ךיז טָאה רעציש ר"ד עיסימָאק רעד ןופ רעציזרָאּפ רעד
 ,רעקידרשוי ךעלגעמ טייוו יו ןעמוקרָאּפ לָאז ןקישסױרַא סָאד זַא
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 ןוא עיצקעטָארּפ ךרוד ןקריװַאב טוָאלעג טינ ךױ טָאה רע
 -סטעברַא ןופ "רָאטַאטקיד , רעד .,ןטייז ענעדיישרַאפ ןופ שזַאטנַאש
 רעד זַא ,ןרעציש ףיוא ןייז עיפשמ טלָאװעג טָאה ,לשמל ,רעגייג טמא
 -עגסױרַא טינ לָאז "רסיק , םהרבא טלעוורעטנוא רעד ןיא רעטנַאקַאב
 ןבעגעגרעטנוא ךיז ןוא טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רעציש ,ןרעוו טקיש
 יד ןופ לעּפַאב ַא ןעמוקַאב םעד ןגעוו טָאה רע ןעוו ,טלָאמעד טשרע
 ,ןשטייד

 ןופ :תומישר עקידנגלָאפ ןעגנערב ןסייהעג ךיז טָאה עיסימָאק יד
 -רַאפ עלענימירק רַאפ עטּפָארטשַאב ךעלטכירעג עלַא ןופ -- טכירעג
 ןופ ,סעקטוטיטסָארּפ ןוא םיבנג עלַא ןופ -- ייצילָאפ רעד ןופ ,סנכערב
 .עציטש ןעמונעג ןבָאה סָאװ יד ןופ -- "דסח-תולימג, ןוא "הרזע, רעד
 -פיױא ןוא ןטסעטָארּפ עסיורג ןפורעגסױרַא טָאה טירש רעטצעל רעד
 "דסח-תולימג, ןוא "הרוע, ןופ םילבקמ יד ןופ המישר רעד ןיא .גנוגער
 ןיא ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ךס ַא טרירוגיפ ןַאד ןיוש ןבָאה
 ןַא ןעמונעג רעדָא עציטש ךָאנ ןעמוקעגנָא לָאמ ןייא טייצ רערעווש רעד
 ײװ ןענעכעררַאפ טרָאטעג טינ ןעמ טָאה יז -- האוולה עקיטנעצָארּפנָא
 ,טּפַאשלעזעג רעד טסַאל וצ ןלַאּפ סָאװ ,ןשטנעמ

 -רעביא, יד -- ןפורעג ןַאד סע טָאה ןעמ יו ,רעדָא שוריג רעד
 ךיוא זיא ייברעד .ָאפַאטשעג רעד ךרוד ןעוועג טריּפעגנָא זיא ,"גנולדיז
 -יפנָא רעד רעטנוא סרעטיילגַאב עשידיי ןוא ייצילָאפ עשיליופ ןעוועג
 ,רעגייג םיכַאָאי ןופ גנור

 -ָאק עכעלטע ןרָאפעגטימ ןענייז עטקישעגסױרַא יד ןופ גוצ ןטימ
 עקיטרָא יד טימ ןעמַאװצ ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ-עיסימ
 תוריד ייז רַאּפ ןכוזפיוא ,ענעמוקעגנָא יינ יד ןענעדרָאניײא ןטַארנדוי
 ,ןכיק ןּפַאש ןוא

 רעדיװ ןלָאז 1941 רַאונַאי ןיא זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ןשטייד יד
 -עוורעטניא לָאמ ַא ךָאנ טָאה ןעמ ,ןדיי טנזיוט 2 ןרעוו טקישעגסױרַא
 תיוא ןרָאװעג טגיילעגּפָא זיא ןקישסױרַא סָאד ןוא טלָאצַאב טוג ,טרינ
 ,טייצ רעטמיטשַאבמוא ןַא

 -יורג ןיא עטקישעגסױרַא לייט ַא ךיז טָאה רעטרע עיינ יד ןיא
 (טנעצָארפ 80 זיב) רעבָא ליימ רעטסערג רעד ,טנדרָאעגניײא תורצ עס
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 -ייד יד ןוא ,סָאדַאר ןייק ןעמוקעגקירוצ םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא זיא
 ,טריגַאער טינ םעד ףיוא ןבָאה ןשמ

 ןבעגעגסױרַא ,"ןרָאסעּפָארּפ סרעלטיה , ךוב ןטמירַאב ןייז ןיא
 ,טכירַאב ַא ךיירנייוו סקַאמ ר"ד טגנערב ,1947 קרָאי-וינ ןיא ָאוויי ןכרוד
 רַאונַאו ,,001 3060! ןיא טכעלטנפערַאּפ ןעוועג זיא רעכלעוו

 ;םָאדַאר ןגעוו םיטרפ עקידנגלָאפ טימ ,41

 עקיטציא יד טָאה געט ןצכַא יד ןופ עינַאּפמָאק רעד זיב,
 ןַא ןופ טפַאשרעניווונייא ןַא טַאהעג םעדָאר טָאטשטּפיוה-טקירטסיד
 ןצנַאטסניא טמָארטשעגנײירַא ןבָאה סע סָאװ םעד בילוצ ,0
 -טקירטסיד םעניא סָאװ ןוא ןטכַאמ-עיצַאפוקֶא רעשטייד רעד ןופַו
 ַא ןרָאװעג זיא סעמריפ עשירחוס ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה רעטנעצ
 ןַא ךיג טפרַאדעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,תוריד ןיא קחוד רעסיורג
 -ירַא ךרוד ןּפַאשעג ןעמ טָאה ץַאלּפ ןעיירפ לסיב ַא ...ןבעג הצע
 רעטנעצ ןיא ןעגנוניוו עמַארעג יד ןופ םינכש עשידיי ןריפרעב
 ןיא סָאד רעבָא ,ןירַא לַאטרַאװק ןשידיי רעמעדָאר ןיא טָאטש
 סָאװ ץוחַא ,עלייוו .ַא ףיוא גנורעפטנערַאפ ַא רָאנ ןעוועג ךיוא
 -ידיי רעד סָאװ ,ןרירעלָאט טנָאקעג טינ פיצנירפ ןיא טָאה ןעמ
 -יד םענופ ןסַאנטפיוה יד ןיא םורַא ךיז טיירד טנעמעלע רעש
 -טנערַאפ ןוא סױרָאפ ךיז ןָאמ וצ קור ַא ףיוא ,רעטנעצ-טקירטס
 לַאטרַאװק רעשידיי רעד תמחמ לעיצעפס ,םעלבָארפניױװ יד ןרעפ

 ןפפ ןויב ןט3 ןופ ןענייז ,ןעמעננירַא טינ ןשטנעמ רעמ ןָאק
 ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןדיי טנזיוט ייווצ םורַא רעבמעטפעט
 -ָאנָאקע ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד טימ ,,,בושיי ןפיוא
 -סָאמ עיינ ףיוא ןטכיר ךיז ןעמ געמ ...םעדָאר ןיא ןבעל ןשימ
 ",טנעמעלע ןשידיי םעד ןרינימילע וצ ןעלטימ

 -דיזרעביא ןַא רָאנ ןעוועג לָאמ סָאד ןענייז םישוריג עטשרע יד
 -ולב ,ןשיגַארט םעד טַאהעג טינ ןבָאה ןוא רעטרע ערעדנַא ףיױוא גנול
 -טױט יד ןיא "ןעגנולדיױסױא; עקידרעטעפש יד יװ ,ףוס ןקיט
 -עיצעפס ןייק טקעטשעג טינ םעד ןיא טָאה יצ ,ןגָאז ןעק רעוװ ,ןקירבַאּפ
 -סױרַא ןקידרעירפ םעד ךרוד ןרַאנוצּפָא הנווכ ןוא קיטקַאט עשטייד עלי

 -רעטעּפש רעד ןוא טנַאק רענילבול ןופ ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא ןקיש
 ףיוא ןטַאדידנַאק עקיטפנוקוצ יד ןעניווװעגוצ וצ -- "גנולדיזרעביא, רעקיד
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 ףוס לכ ףוס זיא סָאד זַא ,ייז ןזײװַאב ןוא ןעגנולדיזסיוא וצ עקנילבערט
 רַאפרעד רשפא ,ןלעטשוצנגעק טינ ךיז טניול'ס ןוא ךעלקערש יזזַא טינ
 -נילבערט ןייק "ןעגנולדיזסיוא , עקידרעטעפש יד תעב ןדיי בור'פ ןבָאה
 וו-ץעגרע טקיש זעמ ןוא הריוג עיינ ַא רָאנ זיא סָאד זַא ,טניימעג עק
 ,טעברַא ףיוא

 ןוא ערענעלק עכעלגעטגָאט ןיא ,ןדיי רעמָאדַאר יד ןבָאה יױזַא
 עטשרע ןוא 1940 ןופ םישדח עטצעל יד ןיא טבעלעג תושיגנ ערעסערג
 ָאמעג ַא ןפַאש ןגעוו הרושב יד ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב ,1441 ןופ םישדח
 ,םָאדַאר ןיא ךיוא



 סָארַאר ויא ַאטעג סָאר





 נעט-ָאטעג עטשרע יד 1
 ייצילָאפ עשידיי ןוא ָאטעג

 ןט1 םעד ,ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ָאטעג סָאד רעדייא געט 7 ךָאנ
 יד ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןשטייד יד ןופ לעּפַאב ןפיוא זיא ,1941 לירּפַא
 עשיריי, ןפורעג ייז טָאה'ֿפ יז רעדָא "טסניד-סגנונדרָא עשידיי, ג"ַא
 עבַאגפױא יד טָאהעג הליחתכל טָאה ?טסניד-סגנונדרָא , יד ,"ייצילָאּפ
 -טייד יד ןריפסיוא ןוא ָאטעג ןיא גנונעדרָא עכעלרעניא יד ןטלַאהוצפיוא
 -עג םעד עגונ ןעוװעג ןענייז עכלעוו ,ןעגנונעדרָארַאפ ןוא ןלעּפַאב עש
 ,סרעניווונייא ענייז ןוא ָאט

 -עג טמיטשַאב זיא "ייצילָאפ רעשידיי, רעד ןופ טנַאדנעמָאק ַא רַאפ
 -על טַאקָאװדַא רעטערטרַאפ ןייז יוו ,(עיצילַאנ ןופ) רעגייג םיכַאָאי ןרָאוז
 טָאה ייצילָאפ יד ,"ןריציפָא , ייר עצנַאג ַא ןוא (שילַאק ןופ) רענטיס ןָא
 ,ץינילג ףױא ענייא ןוא לעָאװ ףיוא ענייא :ןעגנולײטּפָא 2 טַאהעג

 ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןיוש ןענייז 1940 ןיא
 ןענַאװ ןופ ,ןלַאטרַאװק עטצענערגעגּפָא ,סָאטעג ןרָאװעג ןפַאשעג ןליופ
 -עג ןיוש זיא 1940 ףוס ,ןײגוצסױרַא טכער ןייק טָאהעג טינ ןבָאה ןדיי
 טרַאװרעד ארומט טימ ןבָאה ןדיי רעמָאדַאר .עשרַאװ ןיא ָאטעג ַא ןעוז
 ,ןפערט ייז ךיוא טעוו הריזג עקיבלעז יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד

 -עגנָא ןדיי רעמָאדַאר יד ןשיװצ ןעמ טָאה 1941 רַאורבעּפ ןיא
 ,םָאדַאר ןיא ָאמעג ַא ןפַאשעג טרעוו טָא-טָא זַא ,ןדייר קרַאטש ןביוה
 טלסיירטעגפױא ןוא טקרַאטשרַאפ רערעמ ךָאנ ךיז ןבָאה ןעגנַאלק יד
 גָאר ןוא ָאגעקסמָארעשז--לעָאװ גָאר םייב ןעוו ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד
 -ױמעג ןלעטשפױא וָאלעג ןשטייד יד ןבָאה ענײסַאב-ענלַאטיּפש
 ַא ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה םורַא טייצ .רעסיוועג ַא ןיא .ןרעיוט עטרע
 ,ןדייר וצ םעד ןגעוו טרעהעגפיוא טָאהימ ןוא טקיּורַאב לסיב

 ַא ןעמוקַאב ָאטעג ןגעוו תועידי יד ןיוש ןבָאה 1941 ץרַאמ ןיא
 ,ןעשעג טינ זיא סנ ןייק זַא ,רעכיז ןעוועג ןיוש זיא'ס .םינפ םערקנָאק
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 -נײרַא ןרעוו ןדיי רעמָאדַאר ךיוא :ןעמוקעג זיא עכעלדײמרַאפמוא סָאד
 ,ןלעטשוצרָאּפ ךיז ןעוועג רעווש ןַאד ךָאנ זיא'ס ,ָאטעג ַא ןיא טרַאפשעג
 ךרעב ןקַאפוצניירַא ךעלגעמ זיא ױזַא יו ןוא ןעזסיוא טעװ סָאד ױזַא יו
 ,לַאטרַאװק ןייא ןיא ןשטנעמ טנזיומ 85

 -וצ טרעסערגרַאפ םָאדַאר ןיא ןדיי לָאצ יד ךיז טָאה טייצ-המחלמ
 -ערג ַא ןעמוקעגנָא יא 1939 ןיוש ,טעטש ערעדנַא ןופ סולפוצ ןביל
 יא ןדיי לָאצ עשפיה ַא .טנגעגמוא ןוא עקָארק ןופ ןדיי עפורג ערעס
 ךױא יו ,זדָאל ןופ ןוא שילַאק ןופ 1939140 ןרָאי יד ןיא ןעמוקעגנָא
 ןרָאװעג טרעלקרעד ןענייז סָאװ ,טנגעג רענזיופ ןוא ןרעמָאפ ןופ--
 ןדיי ךס ַא ןענייז ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ,ןטיבעג "עניירןדיי, רַאפ
 ,ןדיי לָאצ יד טָאה םורַא ױזַא ,םָאדַאר ןייק ,ןײרַא טָאטש ןיא ןפָאלעג
 ןוא ןַאמ 8000 ךרע ןַא טכַאמעגסױא ,רעטרע ערעדנַא ןופ ענעמוקעגנָא
 -עקלעּפַאב רעשידיי רעמָאדַאר רעד ןופ לייט ןקיטנָאק ַַא טלעטשעגרָאפ
 וה

 -ייא ,סָאטעג 2 ןייז ןלעוו'ס זַא ,ןרָאװעג ריווװעג דלַאב זיא ןעמ
 -ענעלק ַא -- רעטייווצ רעד ,טנגעגמוא ןוא לעָאװ ףיוא רעסיורג ַא רענ
 ,ץינילג לײטטָאטש ןופ ךעלסעג עכעלטע ןיא רער

 ,טלעטשעגטסעפ ןעוועג טינ ךָאנ זיא ָאטעג ןופ חטש רעיונעג רעד
 -טע זיולב ןעמענרַאּפ טלָאזעג סע טָאה ,ןשטייד יד ןופ טקעיָארּפ ןטיול
 .ןצנעוורעטניא ייר ַא ןָא דלַאב טביוה טַאר-ןטסעטלע רעד ,ןסַאג עכעל
 ,רעביא טפיוק'מ ,תונתמ עכייר טיג'מ -- לטימ ןטלַא םוצ ןָא טמוק ןעמ
 -טכַאמ עשטייד יד ןוא טַאר-ןטסעטלע ןשיווצ ןשינעגניד ןָא ךיז ןביוה'ס
 -עג לָאמ עכעלטע טרעוו ָאטעג ןטריטקעיָארפ ןופ טיבעג סָאד .ןענַאגרָא
 ןיא ןירַא טלָאזעג הליחתכל טָאה (ַאקצוועש) סַאג-רעטסוש יד ,טרעדנע
 -קעיפ יד זַא ,סיוא טלעופ ןעמ .ןסָאלשעגסױא יז טרעוו ךָאנרעד ,ָאטעג
 -ורַאנ לייט ַא ךיוא ןוא ןדיי ךס ַא ןעניווו'ס ּוו ,(עקסנידרַאנרעב) על
 ךָאנ טמוק'ס ,ָאטעג ןיא ןביילב ןלָאז ,(סַאג-ץרפ רעד ייב) סַאג-שטיװָאט
 -שטיװוָאטורַאנ גָאר ןפיוא זױה-טַארטסינַאמ ןסיורג ןגעוו טיירטש ַא רָאפ
 ,ָאטעג ןרעסיוא סע טביילב ףוס םוצ .סַאג-ץרפ ןוא

 טייוו ןביילב ןלָאז ןדיי יד זַא ,םעד ןיא לכ םדוק טייג ןשטייד יד
 -ייה יד ןיא יז ןבָאה רַאפרעד ןוא טָאטש ןופ סעירעטרַא-טפיוה יד ןופ
 -רַאפ ,ָאטעג ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,גנעגסױרַא ייווצ טימ רעז
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 ,עקסנַאװר) טייז רעשירַא רעד וצ טריּפעג טָאה עכלעוו ,טייז יד טכַאמ
 ןצענערג-ָאטעג יד ןענייז ףוס םוצ ,(סַאג-ריצַאפש ,ענשטעלמ ,קעניר
 ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ קיטליגדנע

 רעד ןופ לייט ַא ןסָאלשעגסױא ןרָאװעג זיא ָאטעג ןסיורג ןופ
 יירעשעוו סלעפמעה ןענופעג ךיז טָאה'ס ּוװ ,טָאטש-עטלַא טייז רעקניל

 ךיז טָאה'ס ּוװ ,טייז רעטכער רעד ןופ ןוא ,םייהרעדניק עשיליופ יד ןוא
 ָאטעג ןופ טיבעג ןיא ןבילבעג ,קירבַאפ-סענישַאמ סטדניק ןענופעג
 -םיעגושמ סָאד ןוא םינקז-בשומ רעד ;ןטלַאטשנַא עשיליופ ייווצ ןענייז
 ,טָאטש-עטלַא ץַאלפ ןטימ ןיא לָאטיּפש

 טנעקעג טינ טָאה'מ עכלעוו וצ ,רעזייה עשידיי ָאטעג ןיא ןעוועג
 רעדלעפ ךרוד םורַא ןטנ'ה ןייג טזומעג רָאנ ,סַאג רעד ךרוד ןעמוקוצ
 ןעמ טָאה ןסָאג לייט ףיוא ,(טָאטש-עטלַא ףיוא ,לשמל ,יוו) רעדעס ןוא
 ןדי ןבָאה ןטייז עדייב ןופ רעזייה יד ןיא שטָאכ ,ןייג .טרָאטעג טינ
 עקסווָאקַארקָארַאטס ףיוא ,סַאג-שטיווָאטורַאנ .ףיוא יז ,ןעניוװ טגעמעג
 ויב סַאג-שטיװָאטורַאנ ןופ טינשּפָא ןפיוא רָאנ ןייג טגעמעג ןעמ טָאה
 ,לעָאװ

 טכידעג םעד ןעמונרַאפ םורַא ױזַא טָאה לעָאװ ףיוא ָאטעג סָאד
 רעירפ ןבָאה'ס ּוװ ,ךעלסעג עקימורַא ןוא לעָאװ ןופ לייט ןטנױװַאב
 .טָאטש-עטלַא םורַא ךעלסעג עטנױװַאב רעטיש יד ןוא ןדיי טניווועג
 ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאפ ךרוד עטנױװַאב רעירפ ,ךעלזייה עניילק בור'ס
 ,ָאטעג ןרעסיוא טָאטש ןיא תוריד ןעמוקַאב טציא

 סַאגדַאלַאיב ןופ חטש םעד ןעמונרַאפ טָאה ָאטעג רעצינילג סָאד
 עקימורַא יד ןוא עיבַאשז ץנַאג טימ ענשטירבַאּפ ןוא ענשָאק קע זיב
 עסיוהג יד ןעוועג זיא ָאטעג רעצינילג ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ ,ךעלסעג
 סנייא רעטיש ץנַאג ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,ךעלזייה עניילק לָאצ
 .ןטייווצ ןופ

 טעֿברא רעד ייב טטאטגנוניווו דעד

 םעד ןעמוקַאּב טָאה טַאר-ןטסעטלע םייב טמַאסגנוניוװ רעד ןעוו
 עבַאגפױא יד ןרָאװעג טגײלעגפיורַא םיא ףיוא זיא ,ָאמעג ןופ ןַאלּפ
 .ןצענערג ענייז ץוחמ ןעניווװ סָאװ ,ןדיי עלַא ָאטעג ןיא ןריפוצרעבירַא
 -ַאב ךיז טָאה'מ ,טמַאסגנוניוו םעד טרעגַאלַאב ןבָאה ןדיי רעטרעדנוה
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 .ערעסעב ךעלגעמ טייוו יוז ןוא תוריד ןעמוקַאב וצ ןעלטימ עלַא טימ טימ
 ןוא ןעיירעלדיז יד .רַאבַאכ ןבעגעג ,עיצקעטָארּפ טצונעגסיוא טָאה'מ
 ,רעשל-ןיא ןעוועג ןענייז ,טרעהעג ןטרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיירשעג

 טרעסערגרַאפ טלָאמעד זיא טמַאסגנוניוװ ןופ לַאנָאסרעּפ רעד
 רזעילא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טמַא םעד ןופ רעריּפנָא ןַא יו ,ןרָאװעג
 .ןרָאװעג רענעלק טינ ןענייז סעיזנעמערפ ןוא תונעט יד רעבָא ,בילטָאג

 ןקַאילָאפ יד טימ תוריד ערעייז ןטיבעג ןיילַא ןבָאה ןדיי לייט
 רעד טָאה לַאפ ַאזַא ןיא ,ָאמעג ןופ ןסַאג יד ןיא טניווועג: ןבָאה עכלעוו
 ןימרעמט רעד ןעוו ,טמַאסגנוניווו ןיא טקידיילרעד ץלַא ןילַא קַאילָאפ
 ןלָאצ ןבױהעגנָא ןדיי ןבָאה ,טקורעגוצ ךיז טָאה ָאטעג סָאד ןסילש ןופ
 יד ןעוו ,ןלַאּפ ערעדנַא ןיא ,סױרַא רעכיג ןלָאז יז ,ןקַאילָאפ יד טלעג
 -שמ עשיליופ ןופ תוריד יד ןעמענרעביא ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןדיי
 טינ ןיא  ןזָאלנײרַא ייז טלָאװעג טינ ןקַאילָאפ יד טּפָא ןבָאה ,תוחפ
 ,םינפ-תלבק "םענייש , ַא יז טכַאמעג ןטלעז

 ָאד לייוו ,*ָאטעג ןסיורג, ןיא ןייז טלָאװעג ןבָאה ןדיי בור סָאד
 -ױרג סָאד זיא רַאפרעד .ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ רעד ןעוװעג יא
 ןיא ,"ָאטעג רעצינילג , סָאד יװ ,טנױװַאב רעטכידעג ןעוועג ָאטעג עס
 תיוא--ה"ד ,רעטנעצ ןיא טניוװעג ןטסגנע םוצ ןדיי ןבָאה ָאטעג ןסיורג
 -נעטש ןופ זויא סָאװ ,ךעלסעג עקימורַא ערעדנַא ןוא ענליטַאז ,לעָאװ
 ,םָאדַאר ןיא לטרַאװק רעשידיי רעטסטכידעג עמַאס רעד ןעוועג ןָא קיד

 ןבילבעג לָאטיפש עשידיי סָאד זיא סעיצוטיטסניא עשידיי יד ןופ
 ןוא םימותי-תיב סָאד .עקסווָאקַארקָארַאטס ףיוא ,ָאטעג ןופ חטש ןיא
 סָאװ לָאטיּפש עשימעדיפע עשידיי סָאד -- ךיוא יװ ,םינקז-בשומ ןוא
 -ייז ןיא ,ָאטעג ןרעסיוא ןבילבעג ןענייז ,ןענופעג ןטרָאד ךיוא ךיז טָאה
 ,ָאקסױָאבָא ףיוא ןינב םענעגייא רע

 ןגעוו עטמיױוצרַאפ

 ןעמענסױרַא ןענעק ןלעװ ןדיי יד זַא ,טגָאועגוצ ןבָאה ןשטייד יד
 בָאה לַאפ םעד ןיא ,םוטנגייא ץנַאג רעייז תוריד עקידרעירפ ערעייז ןופ
 טריפעגרעבירַא ץלַא בור'ס ןבָאה ןדיי יד ןוא ןטלַאהעג גָאװצ רעייז יז
 ,לבעמ וליפַא טפָא ,תוריד עיינ יד ןיא

 -עג זיא ָאטעג ןיא ךיז ןבײלקרעבירַא ןופ ןימרעט רעטשרע רעד
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 -עג טרעגנעלרַאפ רעטעפש רעבָא זיא רע ,1941 לירפַא רעט1 רעד ןעוו
 ,קיטליגדנע ןעוועג ןיוש זיא רעד ןוא ,לירּפַא ןט7 םוצ זיב ןרָאװ

 -ױמ ןייק טימ טמױצעגמורַא ןעוועג טינ ןענייז סָאטעג עדייב יד
 עלַא ןופ ,אפוג רעזייה יד ןעוועג ןענייז ןצענערג יד ,ןטיולפ רעדָא ןרע
 -פױא ןעוועג ןענייז ("ןטָאיליװ,) גנעגסױרַא יד ייב ָאטעג םורַא ןטייז
 ,שיליופ ןוא שטייד ףיוא "!ןעטָאברעפ טירטנייא ,רַאפעג-ןעכיוז , ןטפירש
 -ילָאפ) "רענעמסגנונדרָא , עשידיי ןענַאטשעג ןענייז גנַאגסױרַא-טפיוה םייב
 -סױרַא עקירעביא יד ייב ,ייצילָאפ רעשיליופ רעד טימ ןעמַאזוצ (ןטנַאיצ
 רעיוט רעקיצנייא רעד ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי זיולב ןענַאטשעג ןענייז גנעג
 ,רענילבול ןוא לעָאװ גָאר םייב ןעוועג זיא ָאטעג ןסיורג ןיא

 -ילבול ןוא לעָאװ גָאר :גנעגסױרַא עקידנגלָאּפ ןעוועג ןענייז סע
 -ָאטורַאנ ןוא סָאנ-ץרפ גָאר ,סַאג-שטיװָאטורַאנ ןוא עלקעיפ גָאר ,רענ
 ענדָאגו גָאר .,עקסווָאקַארקָארַאטס ןוא עינדָאכעשפ גָאר ,סַאג-שטיוו
 ןוא ענלַאטיּפש גָאר ,סַאג-יקצערימ ןוא טָאטש-עטלַא גָאר ,ענשטעלמ ןוא
 -װָאקַארקָארַאטס ןוא קעניר גָאר ,קעניר ןוא עקסדָארג גָאר ,ענשטעלמ
 גָאר ,סַאג-יקצערימ ןוא עינטישז גָאר ,קעניר ןוא .עינטישז גָאר ,עקס
 .קעניר ןוא יצשָאנלָאװ גָאר ,סַאג-ריצַאפש ןוא יצשָאנלָאװ

 -ַאטס ןעוועג טינ ךָאנ ָאטעג ןיא עגַאל יד זיא געט עטשרע יד
 טינ ןבָאה סרעניווונייא יד ןוא סָאַאכ ַא טשרעהעג טָאה סע .טריזיליב
 םינ ויא ָאטעג סָאד .ןעגנוצענערגַאב עיינ יד ןעמונעג טסנרע ױזַא
 זיא ןעמ ,ןירַא ןוא סױרַא טנעקעג טָאה ןעמ .טכַאװַאב ןעוועג קרַאטש
 ייוצ יד ,ןטייווצ ןיא ָאמעג ןייא ןופ ןעגנַאגעג ןסַאגרעטניה יד ךרוד
 טינ ללכב בײהנָא ןיא ןענייז ַאקצװעש ןוא עלקעיפ ןופ גנעגסױרַא
 ,ןטיהעג ןעוועג

 טקרעמַאב טָאה ייצילָאפ עשיליופ רעדָא עשטייד יד ןעוו לֵאפ ןיא
 ַא טימ זיולב טקידנעעג סָאד ךיז טָאה ןצענערג-ָאטעג יד רעסיוא ןדיי ַא
 ןטייצ עטשרע יד ךָאנ ןענייז סעיסערפער ערעּפרַאש ןייק ,ףָארטשטלעג
 .ןעוועג טינ

 טייז רעשירַא רעד טימ טלַאטנָאק

 ןופ ןבעגסױרַא סָאד טריפעגכרודַא ןשטייד יד ןבָאה ָאטעג ןיא
 ןדיי ןבָאה 1940 רָאי ןיא רעירפ ןיוש  ,ןדיי רַאפ (סעטרַאקנעק) רעסעפ
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 טציא ,עיּפַארגָאטָאּפ ַא טימ עקידנטייז-2 "ןזייווסיוא , ןעמוקַאב
 ,גנורעקלעּפַאב עשילױּפ יד יו עכלעזַא ,"סעטרַאקנעק , ייז ןעמוקַאב
 זיא טייז רעמשרע רעד ףױא  ,רילָאק ןעױרג ןופ טינ ,ןלעג ןופ רָאנ
 .(1306) "|, רעסיורג ַא טקורדעגּפָא

 טוומעג ןעמ טָאה ןיירַא טָאטש ןיא ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא ףיוא
 .(עקטסופעשפ ַא --טגָאזעג ןַאד טָאה ןעמ יוװ -- רעדָא) ןיישריסַאפ ַא ןבָאה
 ןעניישריסַאּפ עליבַאטס טַאהעג ןדי ךס ַא ןבָאה בייהנָא ןיא
 נָאמ ַא ףױא ןעניישריסַאפ עקינימרעטצרוק ןעוועג ןענייז םעד ץוח
 יגעט רָאּפ ַא ףיוא רעדָא

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא טייצ עטשרע יד ןענייז ןעניײשריסַאּפ יד
 ּוװ ,רעצעלּפסמעברַא יד ןופ סרעטייל ןוא ןרַאסימָאק יד ךרוד רעדָא
 רעטעפש .טַאר-טסעטלע םעד  ךיוד רעֹדָא ,טעברַאעג ןבָאה ןדיי
 - םעד ןופ טנעה יד ןיא רָאנ ןגעלעג ןענײשריסַאּפ ןבעגסױרַא סָאד זיא
 ,לייטּפָא ןלעיצעפס ַא טנפעעג וצרעד טָאה סָאװ ,טַאר-ןטסעטלע

 ,ןַײרַא ָאטעג ןיא ןעמוקנירַא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילָאפ
 ,שינעביולרעד עלעיצעפס ַא םעד ףיוא ןבָאה טוומעג ןבָאה

 "עקטסופעשפ , ַא ןעמוקַאבסױרַא סָאד זיא שדוח וצ שדוח ןופ
 ןבָאה טימרעד גנַאהנעמַאװצ ןיא .,רערעװש לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג
 ךעלגעמ טייוו יו ןלָאז ייז ,ןעגנוזייוװנָא ןעמוקַאב ןרַאסימָאק יד ךיוא
 "סעקטסופעשפ , יד .ןדיי עטקיטפעשַאב ייז ייב לָאצ יד ןרענעלקרַאּפ

 היד,) "עסַארטשסכיײר רעסיוא, :ןעגנוצענערגַאב טַָאהעג ןיוש ןבָאה
 -רעלטיה הלָאדַא) טָאטש רעטנעצ ןיא ןסַאג ערעדנַא ןוא (סָאג רענילבול

 (ַאא קעניר היד ץַאלֿפ-זַאהטַאר ,יימ ןט8 ןופ ץַאלּפ היד ץַאלּפ
 ַאוַא ךרוד רָאנ טריפעג טָאה טעברַא רעד וצ געװ רעד ןעוו לַאּפ ןיא
 ןכלעװ זיב ,ןבירשעגפיוא יונעג ןעוועג ןיישריסַאפ ןפיוא זיא ,סַאג
 .ןייג געמ ןעמ סַאג רעד ןופ רעמונ

 ןעמ ןיהּוװ ,ןגערפ ןוא ןרילָארטנָאק ןעמ טגעלפ ןסַאג יד ףיוא
 ,סָאװ ךָאנ ןוא טייג

 ןעמוקַאב וצ ןרָאװעג רערעװש לָאמ ַא סָאװ ךיוא זיא סע
 ךיז טגעלפ ןעמ .ןַאב רעד טימ ןרָאפ םוצ ףיוא ןענײשריסַאּפ
 -עטנעענ יד ןיא שינעבױלרעד ַא ןעמענסױרַא ןוא ןבעג הצע ןַא ןריבורפ
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 ױזַא ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז ןעגנוצענערגַאב יד ּוװ ,ךעלטעטש ער
 .ףרַאש

 ןופ טגעלפ סָאװ ,ָאטעג ןופ ןײגסױרַא "עלַאגעלמוא , סָאד
 םיצולפ טרעוו .טַאדנַאמטלעג ַא טימ זיולב ןרעװו טּפָארטשַאב ביײהנָא
 ןלַאפ עטשרע יד ןגעוו ריווועג ןעמ טרעװ עטרעטיצרַאפ ,רעכעלרעפעג
 ָאטעג ןרעסיוא ןּפָארטעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןדיי ןסישרעד ןופ
 ןענייז ןדיי רעבָא ,טּפָא ןפערט ןלַאפ עכלעזַא .שינעביולרעד ַא ןָא
 ,דגב ַא ןעמענּפָא ךָאד וומ ןעמ :ָאטעג ןרעסיוא  ןייג וצ ןעגנוווצעג
 ךָאד וומ ןעמ ,ןכש ןכעלטסירק םייב טזָאלעגרעביא טָאה ןעמ סָאװ
 !ןבעל ךָאד לי ןעמ ,ןסע םוצ סעפע ןעגנערבניײרַא

 - לעּפַאב ןשינָאפעלעט ַא טמוקַאב יײצילָאפ עשידיי יד ןעוו
 .ןשטייד יד ןבָאה סָאד זַא ,ןיוש ןעמ טסייוו ,רעפרעק ןטיױט ַא ןעמענוצ
 ומ רעפרעק ןטױט םעד .ןדיי ןטנגעגַאב ַא טכַארבעגמוא רעדיוו
 ,ייצילָאפ עשידיי יד ןעמענוצ

 רערעווש לָאמ ַא סָאו טרעוו סע

 זיולב טינ ןעוװעג םרוג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה תושיגנ עלַא יד
 רָאנ ,ןעגנוקירעדינרעד עשילַארָאמ ןוא םיוניע ,ןשינעלעווק עטקעריד
 -נירַא .ָאטעג ןיא ןטקודָארּפ-זייפש ףיוא תורקי ןכעלקערש .ַא ךיוא
 ןוא רערעווש לָאמ ַא סָאװ טרעוװ ָאטעג ןיא גרַאװנסע סעפע ןעלגומש
 טגנערבעג טָאה םױנ ,םױנ טגנערבעג טָאה סָאד .רעכעלרעפעג
 יד ןיא טסַאג רעטּפָא ןַא טרעװ סופימט .סעימעדיפע ןוא ןטײקנַארק
 ,ָאטעג םעד ןופ תוריד עטלופרעביא ,עגנע

 געט רָאפ עדעי ,טריטסיזקע רעטייוו טָאה גנַאװצסטעברַא רעד
 ,"ןַאמצַאזרע, ןַא ןלָאצַאב רעדָא גָאט ַא ןטעברַאּפָא טוומעג ןעמ טָאה
 ןוא ןשינעפַאב יװַא טַאלג ןעוועג טייצ וצ טייצ ןופ ןענייז םעד ץוח
 טפרַאדעג טָאה עיצַאמרָאּפ עשירעטילימ עשטייד ַא ןעוו .סעװַאלבָא
 ,טעברַא עקילייא ןַא ןריפוצסיוא רעטעברַא לָאצ עסיוועג ַא ןבָאה
 ןופ קרַאמ םעד ףױא טייל ערעייז ןופ רָאפ ַא טקישעגקעװַא יז ןבָאה
 העש רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ןיירַא ָאטעג ןשידיי ןיא ,ןפַאלקש עקידמניחב יד
 ,ןדיי עטּפַאכעג עפורג ַא טריפעג ןיוש ייז ןבָאה םורַא

 -קיטכיוו יד טרעוו ,עיצַאזיװָארּפַא ןופ ,גנוזיײפשַאב ןופ עגַארּפ יד
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 ,לײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא ןַא טריזינַאגרָא טַאר-טסעמלע רעד .עטס
 .סעטרַאק יד ףיוא זייפש טימ סָאטעג עדייב ןגרָאזַאב ףרַאד רעכלעוו
 םעד ןופ ןטקודָארפ ןעמוקַאב םירחוס-זייפש לייט ַא ןוא סרעקעב עלַא
 גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רעד ןלייטעצ וצ סָאד ידכ ,לײטּפָא-עיצַאזיוװָארּפַא
 ךיק עסױרג ַא טנפעעג טרעװ 22 סָאג-ץרפ ףיוא ,סעמרָאנ יד טיול
 | ,גרעבדלָאג קילעז ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד רעטנוא

 ןרָאװעג טרינימָאנ רעירפ ךָאנ זיא רעכלעוו ,טַאר-ןטסעטלע רעד
 דָאדַאר ןצנַאג םעד ןופ "טַאר-ןעטסעטלע ערעבָא, סלַא ןשטייד יד ךרוד
 ןיא סַאג רענילבול ןופ ןגָארטעגרעבירַא ךיז יטָאה ,טקירטסיד רעמ
 יד ,לושסקלָאפ 'וװעג רעד ןיא 8 'מונ עקסדָארג ףיוא ,ןײרַא .ָאטעג
 -טָאטשטלַא ףױא .ָארויב ר-ג טנדרָאעגנייא םָאה ייצילָאפ עשידיי
 עשידיי יד ןרָאװעג טנפעעג ךיוא זיא זיוה ןקיבלעז םעד ןיא ,10 ץַאלפ
 ןוא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ .ָארויב-ץנעדיוװע סָאד ,טסָאפ
 ,לָאטיּפש ןשידיי םעד ןגעקטְנַא טלעוו-יינ ףיוא .,גנולייטּפָא עשידירוי יד
 ןוא דָאב יד ןעמונעגרעביא טַארנדוי רעד טָאה ,זיוה סנייטשרעג ןיא
 ןעוועג ביוחמ ןענייז רענױװנײאדָאטעג עלַא וו ,רעמַאק-עיצקעפניזעד
 רעד .געט עטמיטשַאב עסיוועג ןיא ןריצקעסניזעד ןוא ןדָאבוצסױא ךיז
 םייב עקסדָארג ףיוא ןענופעג ךיז טָאה (גנולײטּפָא-ןדייו טמַאסטעברַא
 (עינַאבעלֿפ) לָאיצשָאק

 ןענייז ןדיי רעמָאדַאר יד יו ,םעד ךָאנ שדוח ןטייווצ םעד ןיוש
 קידנעמוק ,ןדיי ןגעלפ (1041 יימ) ָאטעג ןיא ןרָאװעג טרַאּפשעגנײרַא
 זַא ןלייצרעד טגעלפ ןעמ .סיינ עלופתודוס ןבעגרעביא ,טָאטש ןופ
 יד .וצ חרוימ וצ רעטילימ עשטייד תונחמ ןעייג טכַאנ ןוא גָאט
 -סיוא ןפוא ןייז ףיוא טריבורפ רערעדעי ,רָאג זיב טסקַאװ גנונַאפש
 ךיז טיירג סע זַא ,רָאלק ויא'ס .ןשינעעשעג יד ןופ גנַאג םעד ןשטייט
 רַאפ ןעגנערב סָאד טעװ סָאװ רעבָא ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןטימ המחלמ ַא
 -ָאטעג יד ןופ תוחומ יד ןעמענרַאּפ ןעגנוגָאזסױרָאפ ,תוריקח ?ןדיי יד
 קרַאטש גונעג זיא דנַאברַאפ-ןטַאר רעד זַא ,רעכיז ןענייז לייט + ,ןדיי
 יד ,רעדיו ערעדנַא ,ּפָאק םעד ןכערב חצור רעד טעװ ָאד וַא ןוא
 יד ןכערבסיוא טעוו'ס ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןיא זַא ,ןעניימ ,רעעזצרַאװש
 ןדיי ןָא ןייז םקונ רעמ ךָאנ ךיז רע טעוװ ,דנַאלסור טימ המחלמ

 ןױש 1941 יני רעט22 רעד ,גָאטנװ ןעמוקעג זיא סע זיב
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 ךס ַא טקעװעגפױא ןרָאטָאמ יד ןופ שיורעג רעד טָאה גָאטרַאפ 4
 -ַאלּפָארע עשטייד ןופ ץרַאװש זיא למיה רעד ,ףָאלש ןופ ןדיײדָאטעג
 םורַא העש רָאפ ַא ןיא .חרוימ וצ ןעילפ סָאװ ,לָאצ ַא ןָא ןענ
 ךיז טָאה דנַאלסור טימ המחלמ יד :רעכיז ףױא ךיז ןעמ טסיוורעד
 ,ןבױהעגנָא

 ןדיי ןטרַאװ ןצרַאה ןיא רעטיצ ַא טימ ןוא דלודעגמוא סיורג טימ
 ,טינ רָאג ָאטעג סָאד ךָאנ סייוו גָאטנָאמ ןוא גָאטנוז  ,סיינ ףיוא
 ןעייג ןשטייד יד זַא ,ךיז ןעמ טסיוורעד גָאמ ןטירד ןפיוא טשרע
 ןוא ,הזַאא טעטש 22 ןעמונרַאּפ ןיוש ןבָאה ייז זַא ,סיורָאפ
 רעדיװ רעדרעמ רעד טעוװ עשז ןעד יצ ;ןדײדָאמעג יד ןטכַארט סע
 ןייז ןופ חוכ ןטימ ןבעגנייא םיא ךיז םעװ עשז ןעד יצ ?ןייז חצנמ
 רַאפ ןיוש ויא עשו ןעד יצ ?ןעיירעדרעמ ענייז ןקעדרַאפ וצ טסיופ
 ?ָאטינ העושי ןייק רָאג ןדיי

 ןיא ָאטעג רעמָאדַאר ןיא ןבעל סָאד ןעגנַאגעגכרוד זיא ױזַא
 ,ןעגנוגנידַאב ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ןדיי יד שטָאכ .רָאי ן1
 טינ ןשטייד יד ןופ גנונעכערסיוא רעד טױל ןבָאה ייז עכלעוו ןיא
 ,ןקידתונשקע ןַא טריפעג ןדיי יד ךָאד ןבָאה ,ןטלַאהסױא גנַאל טנעקעג
 טָאה ןעמ .םויק ןרַאפ ,ץנעטסיױקע רעד רַאּפ ףמַאק ןטלפייווצרַאפ
 ןַא ןעניפעג וצ רָאנ ידכ ,ןגעװמוא ןוא ןגעו עלַא טצונעגסיוא
 ענעגייא יד טימ טלדנַאהעג טָאה'מ .עגַאל רעיינ רעד ןיא געווסיוא
 יד טפיוקעגרעביא ,טלגומשעג טָאה ןעמ ,עדמערפ טימ ןוא סעטַארג
 טעברַא רעד ןופ ךיז ןעײרדוצסױרַא טימַאב ךיז ןבָאה ךס ַא ,ןשטייד
 ערעדנַא ,סָאמ רעטסעדנימ רעד ןיא וליּפַא רעדרעמ םעד ןפלעה טינ ןוא
 טימ רעצעלפסטעברַא "עטונ, ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז ןבָאה רעדיוו
 םייוו יװ ןבָאה ןדיי ,ןסע םוצ סָאװ סעפע רשפא ןוא פעלק רעקינייו
 ,טיונ רעד טימ טפמעקעג ,ןעיײרעּפַאכ יד ןופ ןטלַאהַאב ךיז ךעלגעמ
 ,תופגמ ערעדנַא ןוא סופיט ןטימ ,ןטײקנַארק יד טָימ ,רעגנוה ןטימ
 טרַאװעג -- ןוא ןדיי רַאפ טכַארבעג ןבָאה ןשטייד "עטריזיליוויצ , יד סָאװ
 "רע, טעװ רשפא ,סנ ַא ןעשעג טעװ רשפא ;ךַאז ןייא ףיוא רָאנ
 ןופ ףליה עכיג יד ןעמוק טעװ רשפא ,חרזימ ףיוא קרַאק םעד ןכערב
 ,סניװעג ַא ויא גָאט רעדעי ןטלַאהכרוד רָאנ -- לייוורעד ןוא ברעמ
 ,טכירעגמוא ןצנַאג ןיא ןעמוק לָאמ ַא ךָאד ןעק העושי יד לייוו
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 טָאה ָאטעג סָאד ,גָאט ַא ךָאנ גָאפ ַא ןעגנַאגעג ןיא  ױװַא
 תוגאד עכעלגעט-גָאט ענייז ןיא ,ןבעל םענעגייא ןייז טימ טבעלעג
 טינ ךָאד רעבָא ,ןגרָאמ ןרַאפ קערש רעכעלרעניא ןַא טימ + ןגרָאז ןוא

 ,ןוחטב ןָא

 -כרוד ,ןכעלטנייוועג ַאזַא ןופ גנובײרשַאב ַא רעביא ָאד ןביג רימ
 ןעמ ;1941 ףוס זיא'ס ,"קיּור, ךָאנ זיא'ס ,ָאמעג ןיא גָאט ןכעלטינש

 ."ןעגנולדיזסיוא, ןייק ןופ טינ ןוא "סעיצקַא , ןייק ןופ טינ ךָאנ טרעה



 ַאמעג ןיא גָאט רעטסָארּפ ַא .9
 לחר טביירש ָאטעג רעמָאדַאר ןיא גָאט ןכעלטנייוועג ץנַאג ַא ןגעוו

 :ַאקסמָאדַאר

 רעזדנוא ןיא ,ןָא ךיז וט ךיא ,ירפ רעד ןיא רעגייז ַא 8 זיא'ס
 -עה ןיוש ,טכַאעבלַאז החפשמ ַא ,רימ ןעניוװ לעָאװ ףיוא לרעמיצ ןיילק
 ןבירטעגניײרַא זדנוא טָאה ןעמ יװ ,ןָא םייצ רעד ןופ ,רָאי בלַאה ַא רעכ
 ףיול ךיא ,רענילבול רעד ףיוא טניווועג רימ ןבָאה רעירפ -- ָאטעג ןיא
 -עג טסופ םיצולפ סעפע זיא סַאג יד זַא ,עזרעד ןוא רעטצנעפ םוצ וצ
 ָאד סָאװ ,ןייגרעד לי ןוא גנַאהרָאפ ןרעטניה ךיז לעטש ךיא ,ןרָאװ
 בוטש רעזדנוא ןגעקטנַא ךיז טניפעג .סָאװ ,טמַאסטעברַא ןופ .רָאפ טמוק
 .ךעלגניי 2 ךיז םימ ןריפ ייז :טייל-רעטילימ עשטייד עכעלטע סױרַא ןעייג
 ןופ רענייא ןָא טבייה םיצולפ' ,טעברַא רעד וצ "טּפַאכ , ןעמ -- סיוא טזייוו
 ךיז טרעה'ס ןוא זיוה רעזדנוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיול וצ ןשטייד יד
 -לע ןַא סױרַא ךיז טכיילש רעיױט ןופ !"םָאק ,םָאק , :יירשעג ןייז ךעלטייד
 ןייז רענעדירפוצמוא ןַא טקוקַאב שטייד רעד ,50 רָאי ַא ןופ דיי רערעט
 יד טימ ןייגטימ ןגעוו טסעד ןופ םיא טסייה ,רוגיפ עטרעקיוהעגנייא
 ,ךעלגניי עטּפַאכעג רעירפ ייווצ

 יד ןעמ טלַאהַאב ּוװ :קינַאפ ַא טרעוװ זיוה ןצנַאג ןיא זדנוא ייב
 זיא עטסגרע סָאד ןוא ,ןכוז ןוא ןײגמורַא רעכיז ךָאד ןלעװ ייז ?רענעמ
 רעליבַאטס ַא ףיוא ,"רעטפַאכעג ַא, טעברַא רעד וצ טייג'מ זַא ,ןיוש
 -רעד ןוא ןעזנייא ןבָאה שטייד םייב לָאמ ַא ךָאנ ןעמ ןעק "עקוווצַאלּפ
 -ָאמנייא ַאזַא רעבָא ,ןקױרַאב ןוא ןעניווועגוצ ךיז טעװ רע זַא ,ןטרַאװ
 ןיוש ךיז ןלעװ ןשטייד יד ,ןגָאלש רעכיז ַא ןיוש זיא -- טעברַא עקיל
 -סיוא םייב ןעוועג "חירטמ, ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,םעד רַאפ ןייז םקונ
 ,ןשטנעמ ןכוז

 -וצסױרַא קנַאדעג רעד ןייא רימ טלַאפ'ס ?ןטלַאהַאב ּוװ רעבָא
 רענייק זַא טסייה'ס -- ןסיוא ןופ ןריט עטסעפ יד ןכַאמרַאפ ןוא ןייג
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 וצ ןירַא לייוורעד ייג ןוא רימ יד ךַאמרַאפ ךיא ,בוטש ןיא ָאטינ זיא
 רעד .רענעמ יד ןופ רענייק ןטרָאד ָאמינ טציא זיא'ס ,םינכש ערעזדנוא
 טימ זיא ןַאמ רעד ןוא ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ירפ רעד ןיא זיא ןוז
 ןוא ןעױרפ 8 ןכב ןציז רימ .םעדיוב ןפיוא ןפָאלטנַא קירוצ עגר ַא
 ,"ךווַאב , ַא ףיוא ןטרַאװ

 רעד ןיא סיוטש ַא ,ןטרַאװ גנַאל טינ ךיז ףיוא ןזָאל "ןררעה,, יד
 םורַא ןכוז ,טרָאװ ןייק טינ ןדייר יז ,ןשטייד 2 ךיז ןזייװַאב'ס ןוא ריט
 דָאלּפוש ןיא קילב ַא בגא- ךרד טפרַאװ רענייא ,בוטש רעצנַאג רעד ןיא
 -ריווסנעמענ, סעפע ןעניפעג טייהנגעלעג רעד ייב רע טעוװ רשפא --
 ,טנַאװעגטעב סָאד ןפרַאװעצ ,קנַאש יד ןענעפע ייז ,"סעגיד

 -רעביא ,ךיז טכַאד ,ןבָאה ייז) ןעװעדלַאװעג ןָא ןביוה ןשטייד יד
  עטנכש יד "?רענעמ יד דניז ָאװ, -- (!לימש ןדייר טנָאקעג טינ טפיוה
 ןפרַאװ ייז ,טעברַא רעד וצ קעװַא ןענייז ייז זַא ,סױרַא םיוק טלמַאטש
 | - ,קעװַא ןעייג ןוא הללק ַא סעפע

 ןָא ןביױה ןוא בומש רעזדנוא וצ וצ ןעייג ייז זַא ,רעהרעד ךיא
 טעװ זיוה עצנַאג'ס זַא ,זדנוא ךיז טכוד'ס ,ריט רעד ןיא ןפַאלק וצ
 אלמ קעװַא ןעייג ןשטייד יד ,ךָאנ טינ רעבָא טזָאל רימ יד ,ןלַאפניײא
 ,טינ םענייק ךָאנ ןבָאה ןוא קָאטש ןטייווצ ןפיוא ןיוש ןענייז ייז ,החיצר

 קילב ַא ןפַאכ רימ ,תולוק ערעייז רימ ןרעה םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא
 רע ,ןַאמ סעטנכש רעזדנוא ןריפ ייז זַא ,ןעעזרעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד
 .זָאנ רעד ןופ םיא ךיז טסיג טולב ןוא ,גיוא טקַאהעגרעטנוא ןַא טָאה
 זַא ,ןשטייד יד ןטעב טריבורפ ,ןייוועג ַא םימ סױרַא טפיול עטנכש יד
 .-עב סָאד זַא ,טסייוװ יז ,רעקנַארק ַא ,שטנעמ רעטלַא ןַא זיא ןַאמ ריא
 -נַארק טסנרע ןַא ןתמא רעד ןיא זיא ןַאמ ריא שטָאכ ,םניחב זיא ןט
 / ,ןָא םינ סָאד טייג ייז רעבָא ,רעק

 ,סיוא טזייוו'ס ,רעטצנעפ ןכרוד קילב ַא לָאמ ַא ךָאנ ּפַאכ ךיא
 .ןַאמ 50 ַא ןיוש ןריפ ייז לייוו ,"עקנַאּפַאל , ערעסערג ַא זיא טנייה זַא

 סָאד ;ףיוא רעדיוו טבעל סַאג יד זַא ,ךיא עז םורַא טייצ ַא ןיא
 ףױא סילש ןוא קירוצ ייג ךיא ,טקידנעעג ןייז יאדװַא ןיוש זומ ןּפַאכ
 ןעמ יצ ,ןבעג גנוטכַא טוג רעבָא ןעמ וומ גָאטימ זיב .בומש רעזדנוא
 | ,רעקיור ךעלטנייוועג ןיוש זיא גָאטימ ךָאג ,טינ טפַאכ
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 ,רימ ןיא ןעמ טפַאלק טונימ רעדעי .קיטשירפ םוצ ךיז ןצעז רימ
 ןעמ ןעק ױזַא יו רעבָא ,טיורב לקיטש ַא ןטעב רעלטעב ןעמוק סָאד
 םַארג 70 ןצנַאנ ןיא ןעמ טמוקַאב סעטרַאק יד ףיוא ?ןבעג ןעמעלַא
 ןענייז סע .סעטָאלז 25 טיורב ַא טסָאק "ץרַאװש ףיוא, ןוא גָאט ַא טיורב
 ,סעפע טינ ןגירק יז זיב סױרַא טינ ןליוו סָאװ ,רעלטעב ןַארַאפ רעבָא
 ענעגייא ערעודנוא ןבָאה רימ זַא ,ייז ןגָאז רימ ןעוו םינ טפלעה'ס
 ןענייז רערעמ ןוא גָאטימ ףיוא ךָאװ יד לָאמ 2 ןעמוק סָאװ ,טיײלעמערָא
 ןעק ןבעג ןעמעלַא ןעניז ןופ ּפָארַא ןעק ןעמ .ןבעג וצ חוכב טינ רימ
 ,רעווש ךיוא זיא ןבעג טינ ןוא טינ ןעמ

 רעד הוא יירעקעב ַא ןיא טיורב ןפיוק ךיא ייג קיטשירפ ןכָאנ
 זיא סָאג-לוש רעד ףיוא .רעקיליב לסיב ַא טיורב זיא ןטרָאד ,סַאג-לוש
 ןוא טייטש'מ ,ךיז ןפוטשוצכרוד רעווש זיא'ס זַא ,ןשטנעמ ןופ גנע ױזַא
 טעז סעטַאמש עכעלטע רעטנוא ןופ ,ןכַאז ענעדיישרַאפ ָאד טפױקרַאפ'מ
 ןעק ןעמ .רעטופ ןוא רעייא ןגיל גרַאװנירג רעטנוא ,שיילפ סױרַא ךיז
 טפַאשטנַאקַאב לסיב ַא ןוא טלעג ןבָאה ףרַאד'מ רָאנ ,ןפיוק ץלַא ָאד
 -ץעפיוקרַאפ עטנַאקַאב עכעלטע ןטרָאד בָאה ךיא ,סרעפיוקרַאּפ יד טימ
 גנַאל יװ ,יז ןפיוק ,ןיא טַאר'כ , :רימ וצ טגָאז יז ןופ ענייא .סניר
 !רימ ףיוא ןיוש רָאי ַאזַא ,שיילפ לקיטש ןייש ַא ּבָאה'כ ,ָאד ךָאנ זיא'ס
 ןדנוא טעוו'ס יצ סייוו רעװ ,ךָאנ ןעק'מ גנַאל יו ןסענָא ךיז ףרַאד'מ
 יוגנַאל יװ ןוא ,ןרעגנוה וצ ןעמוקסיוא טינ

 ליפיוו ,ןסע ןוא ענעדיי יד יו ױזַא ךיוא ןטכַארט ןשטנעמ ךס ַא
 -ובלמ ,שעװ ,לבעמ עטפיוקרַאּפ יד רַאפ ןביולרעד רָאנ ךיז ןענעק ייז
 ,טייקיניילק רעדעי ,םייה ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,ץלַא סָאד ,םיש
 -טינ ןיא ,ָאטעג ןרעסיוא קעװַא טייג ,ןעוועג רעייט ןוא ביל ױזַא זיא סָאװ
 ןופ סרעפיוקרַאפ יד ןשיוװצ ,זיירפ ןקיליב טָאּפש ַא רַאפ ,טנעה עשידיי
 . ַא ריא טרעוו בייהנָא ןיא ,עטנַאקַאב ַא עניימ ךיא עורעד ןכַאז יד
 -לַאּפ םענעגנַאגעגרעביא ריא ןפיוקרַאפ יז עז ךיא סָאװ ,ערקירפ לסיב
 -ָאלגרָאז רעטכַאמעג ַא טימ טגָאז ןוא ךיז יז טשרעהַאב ךָאנרעד ,ןט
 ךיא לָאז סָאװ ךָאנ ,קיטיינ טינ ךעלטנגייא רימ זיא ןטלַאפ רעד, :טייקיז
 ,"ןסע וצ סעפע טלעג םעד רַאּפ ןפיוק ןוא ןפױקרַאּפ רעסעב ,ןטלַאה םיא

 ,רעטייװ ןעייג רימ ןוא םיכסמ קידנעטשלופ ריא טימ ןיב ךיא
 -נַאקַאב ןיימ ,ץומש עכעלקערש ַא ןוא קגַאטשעג ַא ןטייז עלַא ןופ
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 גָאז ַא טיג ,לסקַא ןטכער ןיימ ףיוא קוק ןכעלגנירדכרוד ַא טּפרַאװ עט
 זיױל ַא ּפָארַא טַאקילעד טמענ יז .!"עקנידנָאלב ַא, -- :לכיימש ַא טימ
 וצ רעטעפש יז ידכ ,לריפַאפ ַא ןיא ןייא יז טלקיוו ןוא ןטלַאפ ןיימ ןופ
 -לעזעג רערעסעב , רעד ןיא טריפעג ךיז ןעמ טָאה ױזַא) ןענערברַאפ
 ןיא ךימ .ןכזַאב וצ יז טעברַאּפ ןוא ךעלפעה ריא קנַאד ךיא ,("טפַאש
 -עג טינ לָאמ ַא ויא זיױל יד יצ ,ןגייצוצרעביא ךיז ידכ ,םורַא געמ 4
 ןיא למרעוו ַא ןײגמורַא םָאדַאר ןיא ןַאד טגעלפ סע .עקנַארק ןייק ןעוו
 -- .ןייז קרַאטש ןוא טנוזעג זיול יד רָאנ רימ לָאז ןלַאפ ענױזַא

 ,טסופ רעדיװ טרעוו סָאנ יד זַא ,ךיא קרעמַאב סגעוו קירוצ
 טוָאז ןעמ .רעױט ןיא ןײרַא ךיז קור ךיא ,ןעשעג זיא סָאװ ךיז גערפ'כ
 -טייד רעטנַאקַאב טוג רעד ןיידַא ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא סָאד זַא ,רימ
 םעד ןציירוצנָא ביל טָאה רע יװ ױזַא ,טנוה ןייז טימ םרַאדנַאשז רעש
 - ,ךיז ןטלַאהַאב ןוא געוו ןופ ןייג םיא ןעמ ףרַאד ,ןדיי ףיוא טנוה
 ךיז ליוו ףרוװוסױא רעשטייד ַא רַאפ סָאװ :סורדרַאפ ןופ ךימ טלסיירט'ס
 !לעָאװ ןפיוא רע טמוק ,ןדיי ףיוא ןייגליוװ ןזָאל

 -רעד'מ ,סופיט ןגעוו שיט םייב ןעמ טדער ,םיהַא םוק'כ ןעוו
 רעוװ ךיז גערפ'כ ,ןרָאװעג קנַארק זיא סָאװ ,םענייא ךָאנ ןגעוו טלייצ
 ןױש ךרָאה'כ ןוא טנַאקַאב טינ רימ זיא ןעמָאנ רעד רעבָא ,זיא סָאד
 ליפ יװַא :עיצַאסנעס ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה םופימ ,רעמ טינ
 ןכרוד .ןברַאמש ליפ ױזַא ןוא סופימ ףיױא קנַארק ןענייז ןשטנעמ
 -עג ַאזַא ןיא סָאד ,הלגע יד ןרָאּפכרודַא עקַאט ןעמ טעז רעטצנעפ
 ,קורדנייא םוש ןייק טינ ןיוש טכַאמ'ס זַא ,דליב ךעלגעט-גָאט ךעלטנייוו
 זיא ןעמונעג ךות ןיא .ןשטנעמ רָאּפ ַא ךָאנ ןעייג הלגע רעד ךָאנ
 ןעק יוו-ייס לייוו ,הלגע רעד ךָאנ עקַאט ייז ןעייג יצ ,ןגָאז וצ רעווש
 ,ָאטעג ןופ רעיוט ןזיב רָאנ ןטײלגַאב ךָאד ןעמ

 ,רחסמ ןגעוו -- שרעדנַא סעפע ןגעוו ןיוש ןעמ טדער בוטש ןיא
 דלַאב ןגרָאמ ןבָאה סע וומ רע רעבָא ,רעדעל ףיוא הנוק ַא ָאד זיא'ס
 -ַאב רעדירב עניימ .סעטָאלו רָאפ ַא ןענידרַאפ ןעק'מ ,ירפ רעד ןיא
 .רעדעל ןעמוקַאב ןעק'מ יצ ןרעוו ריוועג ןייג לָאז ךיא זַא ,ןסילש
 זַא ,סייו ךיא םגה "?ךיא טקנופ סעפע סָאװ רַאּפ , גָאז ַא וט ךיא
 ןייג ןופ רַאּפעג יד זיא יורפ ַא רַאפ לייוו ,ןייג לָאז ךיא רעסעב זיא'ס
 .ערענעלק ַא סַָאג ןיא
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 ןופ "רעפיול , רעד ןיירַא טמוק'ס ,גָאטימ ּפָא ךינ ףיוא םע ךיא
 :טעברַא ףױא ךיז ןלעטש וצ "ךעלטיווק , טגנערב ןוא טמַאסטעברַא
 רעד ,ןטַאט ןרַאפ ןגרָאמרעביא ףיוא ,רעדורב ןיימ רַאפ ןגרָאמ ףיוא
 רעבירעד ,רחסמ סָאד ןקידיילרעד ןביילב ןגרָאמ רעבָא זומ רעדורב
 רָאפ ַא רַאפ ןעגניד ה"ד ,"שטנעמ ַא ןלעטש , וצ ןסָאלשַאב טרעוו
 טעברַא רעד וצ ןלעטש ךיז טעוװ רעכלעוו ,"ןַאמ-ץַאזרע, ןַא םעטָאלז
 ךיז ןעמענרַאפ עכלעוו ,עטנַאקַאב עכעלטע ןבָאה רימ ,םיא טָאטשנַא
 יז רעבָא ,טיורב לקיטש טלָאצַאב טכעלש ןוא רעווש ַא זיא'ס ,םעד טימ
 ןלעװ רעטָאּפ וי ,ןבעל זומ ןעמ -- הרירב רעדנַא ןייק טינ ןבָאה
 זַא 2 ַא ןופ לטעצ ַא ןעמוקַאבוצסױרַא ןעימַאב ךָאנ ךיז רימ
 ,קנַארק זיא רע

 וצ ןיהַא סיוא רימ טמוק'ס ןעוו ,טָאטש-עטלַא ףיוא ןכב ךיא ייג
 -עטלַא ףיוא לעָאװ ןופ ןייג וצ .טָאטשנַא לייוו ,ךימ סע טריוורענעד ןייג
 זיירק ןסיורג ַא ןכַאמ ךיא וומ ,גנַאג טונימ 2 ַא ה"ד ,טקעריד טָאטש
 -ץרפ רעטלופעגרעביא רעד ךרוד -- ,טונימ 20 רשפא ןייג ןוא םורַא
 ןוא עינדָאכעשפ ןוא ןטרָאג סצנעפ ,עװָאלַאנַאק רעקיצומש ןוא סַאג
 "ןשטיידסקלָאפ , 2 ןבָאה טָאטש-עטלַא ףיוא לייוו ,רַאפרעד ץלַא סָאד
 ָאד רָאט "עדוי רעקיצומש, ַא ןוא ןקירבַאּפ ערעייז (לעפמעה ןוא טדניק)
 .ןײגכרודַא טינ רעבירעד

 .ןשטנעמ רעטנזיוט יד ,ןטרָאג ס'צנעפ ןייגוצכרוד זיא ןטסגרע םוצ
 סָאװ ,עטָאלב יד ןעשטּפָאטעצ ךרוד גָאט ַא ָאד ךיז ןעיירד עכלעוו
 סעלָאפ יד יב ןסייר טײלעמערָא יד ,םוטעמוא יו רעסערג ָאד זיא
 םינונחת ,"םיורב לקיטש ַא טקנעש ,ישעמַאדַאמ , :ןייגכרוד טינ ןזָאל ןוא
 ,תוללק טימ ןטכָאלפעגברוד טפָא רעבָא ,תונמחר ןגעוו

 ערעסעב , ג"ַא יד ןעניױװ ָאד .רעיירפ ןיוש זיא עינדָאכעשּפ ףיוא
 עשירפ , ןפַאכ ןוא ןריצַאפש רעהַא ןעמ טמוק טנוװָא ןיא ןוא "ןשטנעמ
 ןעמ .טרעקַאעצ דרע לקיטש סָאד זיא ץאלפ- טי ףיוא .,"טפול
 ,לפָאטרַאק ןעייזרַאפ ןוא ןצונסיוא סע ליוװ

 יד טכידעג טניווו'ס ּוװ ,"ץשָאנדעי, יד ןיא ןָא ךעלדנע םוק ךיא
 ערירפוצ ַא ייג ןוא ןינעד םלדנַאה ןיימ 2 14 ,טייקמערָא עשידיי
 . ,קירוצ ענ

 -עוו טסעומש ןעמ ןוא שיט םייב עלַא ןציז םייהַא םוק ךיא ןעוו
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 ןגעװ ןוא לעוטקַא דימת זיא עמעט ןייא רעבָא ,ןכַאז ענעדיישרַאפ ןג
 -ַאב וצ ןטלעוו ןייא טגייל ןעמ !קיטילָאפ -- קידנעטש ןעמ טדער ריא
 ןדיי ןענעק ןטקַאפ עקירעיורט יד ףיוא טקוקעג טינ ,גנוטייצ ַא ןעמוק
 -עייז הלּפמ יד זַא ,ןעגנוטייצ עשטייד יד ןופ ןעגנירדסורַא קיצנוק רעייז
 ,,,טנעָאנ רָאג ןיוש זיא ער

 זיא טנעמָאמ םעד ןיא ןוא ,ןציוו עשיטילָאפ ךיז טלייצרעד ןעמ
 -ַאט ןוא ךיז ןשטניוו עלַא יװ ןייז טעוװו ױזַא זַא ,רעכיז יו טעמכ ןיוש
 -ַאב עשיטסימיסעפ ַא ןיײירַא ףרָאװ ַא ביג ךיא ןעוו .בורקב רָאג עק
 טסייוװ וד , ?ןטייז עלַא ןופ ןפרּוװרָאפ רימ ףיוא ךיז ןטיש ,גנוקרעמ
 !"ןייטשרַאפ ןענעק ןעמ ףרַאד קיטילָאּפ ,ךס ַא ןטרָאד

 -על גָאט ןרַאפ תוגאד ערעווש טימ ,תורצ עטנערבעג ףיוא ןיילַא
 רעד ןופ תועידי יד וצ טרעהעגוצ ךיז ריגיינ סיורג טימ ןדיי ןבָאה ,ןב
 ,רָאברַאה-לריפ ןופ וליפַא ,טלעוו רעטייוו ,רעטיירב

 -עמַא - עמעט ןייא טַאהעג ןַאד ןבָאה "רעקיטילָאפדָאטעג , יד
 זַא ,ןרָאװעג רָאלק ןעמעלַא זיא'ס ןעוו ,טייצ יד ןעוועג זיא'ס .עקיר

 -ייצ עשטייד יד ןיא ,דנַאלשטייד טימ ןטלַאה המחלמ טייג עקירעמַא
 רעד ןגעק  עדנַאגַאּפָארּפ-יירעלדיז יד טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןעגנוט
 ,ו"זַאא טלעווזור "עדוי, םעד ןגעק ,עקירעמַא "רעשידי,

 טרעלקרעד טָאה דנַאלשטייד זַא ,טסווװרעד ךיז טָאה'מ ןעוו
 ןבָאה סע .ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג ָאטעג סָאד זיא ,עקירעמַא המחלמ
 ןופ םיסינ יד ןגעוו ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןענופעג ךיז
 ןענַאלּפָארע לפיו טסוװעג טָאה רענייא ,קינכעט רענַאקירעמַא רעד
 -עג יונעג טָאה רעטייווצ ַא ,גָאט ַא ןיא ןקיטרַאפסױא ןעק עקירעמַא
 ןיא ןריצודָארּפ ןקירבַאּפ רענַאקירעמַא יד ןענעק ןעקנַאט לפיוו טסּוװ
 -עג ןוא תורצ עלַא ןָא ןסעגרַאּפ טכַאמעג ךיז טָאה ןעמ -- העש ַא
 ,ןדייר ןייא ןיא ןמלַאה

 -נע טָא-טָא :ןלירב ענעגייא ערעייז ךרוד ןעזעג ןדיי ןבָאה ץלַא
 -יחש-רעקלעפ רעד וצ ףוס ַא זיא'ס ןוא טָא-טָא ,הכחלמ יד ךיז טקיד

=- 

 ,העושי עטרַאגעג גנַאל יד טמוק'ס ןוא הט

 ,טַאהעג ארומ ןבָאה סָאװ ןדיי ןענופעג ךיוא רעבָא .ךיז ןבָאה'ס
 יד רַאפ ןייז טינ עקירעמַא-דנַאלשטײד המחלמ יד לָאמ ַא טעװ יצ
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 ןצ רערעמ ךָאנ ,ןקינייפ וצ רערעמ ךָאנ ץורית רעשירפ ןייק םיחצור
 ,ןעוװעדרָאמ

 יד ןופ רענייא ,םינינע ערעטנעענ וצ רעבירַא טייג ןעמ
 ןעמ טלַאפ זדָאל ןיא -- "דלָאג ךָאנ זיא, זדנוא ייב זַא ,טגָאז םינכש
 טָאה רע סָאװ ,לטרַאק ַא זדנוא טזייוו רע , ,ןסַאג יד ןיא רעגנוה ןופ
 ןופ טינ ךעלטנגייא ,רעטסעװש ַא רענייז ןופ ,זדָאל ןופ ןעמוקַאב
 "טדַאטשנַאמצטיל ןיא ןעדוי רעד ןטסעטלע, םעד ןופ רָאנ ,רעטסעווש רעד
 ,עידומ רַאלומרָאפ ןטקורדעג ַא ףיוא םיא זיא רעכלעוו ,יקסווָאקמור
 ןעק ודנוא ייב ."טוג ךיז טָאה, ןוא םנוזעג זיא יורּפ יד ןוא יד זַא
 ןביירשנָא ,סיקסווָאקמור יד ןופ גנולטימרַאפ רעד ןָא ,ןײלַא ךָאנ ןעמ
 ערעדנַא ןוא "ךייר סַאד, ןיוש ויא ודָאל ןיא ןטרָאד רעבָא ,לווירב ַא
 ,"טבכערא

 -ןטסעטלע ןגיה םעד ךרוד ןעק ןעמ וַא ,פָא רעװ ךיז טפור סע
 ןיוש ךָאד זיא זדָאל) ןזיוועד 'לז 30 ףיוא זדָאל ןייק ןקישרעביא טַאר
 סע רעבָא ,ןוװרפ ףרַאד ןעמ - גָאז ַא טוט ןכש רעד דנַאלסױא
 ,ןפיוק וצ םיורב ןייא ףיוא וליפא ןקעלק טינ יאדוװַא .ןטרָאד ייז טעוו

 ןייג ןיוש ןוומ ייז זַא ,םיצולפ ךיז ןענָאמרעד רעדירב עניימ
 ןעוו ןָאט וצ רעסעב זיא ךַאז ַאזַא ,הרוחס עטלגומשעג יד ןעמענּפָא
 זַא ,ןכַאמ ךיז טעוו'ס בוא ,טינ טעז רענייק ןעוו ,רעטצניפ ןיוש זיא'ס
 א ןקרעמַאב טעװ שרעדנַא רעװ רעדָא טנַאיצילָאפ רעשידיי ַא
 --ןלַאפרַאפ זיא ,ףתוש ַא ןרעוו ןוא "ןעזעג בָאה'כ ,גונעג, ןָאמ גָאז ַא
 ,"עקסרָאטַאניבמָאק עילָאד , ןייז ,קלח ןייז ןבעג ןזוומ םיא ןעמ טעוו
 .ןביילב סעפע ךיוא םעד ךָאנ טעוו'ס ;ןבעל ליוו רערעדעי

 ,טרעטַאמרַאפ רעדירב יד קירוצ ןעמוק םורַא העש 2: ַא ןיא
 -עשטרַאּפ יז טָאה רענייא סעפע .ךרודַא טוג זיא'ס .,ןדירפוצ רעבָא
 ךָאנ ,טייקיניילק ַא רַאפ ןרָאװעג טקידיילרעד זיא'ס רעבָא ,טעפ
 | ,ןלייצרעד וצ סָאװ ָאד זיא ,"שינעעשעג , ַאוַא

 ךָאנ ןסילשַאב רימ ,ןפָאלש ןעייג רימ ,ךיז טקידנע גָאט רעד
 -רעקרעװטנַאה יד ףױא רעדורב ןטסגניי םעד ןביירשוצנייא ןגרָאמ
 טײרפַאב םעד ץוח .ךַאפ ַא ןענרעלסיוא ןטרָאד ךיז טעװ רע ,ןסרוק
 ,ןעמענוצ טעװ'מ יצ ,םייו רעװ רעבָא .טעברַאגנַאװצ ןופ םרוק רעד
 ,ןעמוקוצנָא ןיהַא רעווש ץנַאג זיא'ס לייוו
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 ןעמוקעג טנַאיצילָאפ ַא זיא סָאד ,ריט ןיא ןעמ טפַאלק ןכש םייב
 ףױא ןימרעמ םוצ טלעטשעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,םענייא "ןעלָאה,
 ,טעברַא

 פָא ןצפיז רימ ,"געטדָאטעג , יד ןופ רענייא ךרודַא טייג ױזַא
 גָאט ַא טימ רשפא  ,ךרודַא גָאט ןייא ךָאנ :גנורעטכיילרעד ַא טימ
 "לגנוזיילסױא רעד וצ רעטנעענ



 אמענ ןיא "םעיצקַא; 3

 עיצקַא עטשרע יד
 1049 ביײהנָא ןיא ןױש טָאה ָאטעג ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד

 ,ןרעגרערַאּפ םיטרפ עלַא ןיא שיטַאמעטסיס ךיז ןעמונעג
 ענעפורעג יױזַא יד ןָא ךיז ןביוה 1942 רַאורבעּפ שדוח ןיא

 םעד ןעמוקעגרָאּפ ויא "עיצקַא; עטשרע יד .,ָאטעג ןיא "סעיצקַא;
 ןמ28 ןפיוא ןט27 םעד ןופ טכַאנ רעד ןיא -- עטייווצ יד ,רַאורבעּפ .ן9
 טלייצרעד ןעזעגסױא טָאה "עיצקַאי עטשרע יד ױזַא יװ = ,לירּפַא
 ;:לאומש טכיזעגנייפ ,היאר-דע ןַא ודנוא

 ךיא קנעדעג עטַאד יד ,1942 רַאורבעּפ ןיא ןעוועג זיא סָאד; --
 ,גָאטשרענָאד ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,קנעדעג'ב רעבָא ,טינ

 ןַאמרעדעּפ ,םענייא ךָאנ טימ ךיא ןוא גָאטרַאּפ 5 ןעוועג זיא'ס
 ןענייז רימ ןעװ .לעָאװ ףיױא ןעגנַאגעג ןענייז ,ןסייהעג רע טָאה
 טימ ןטרָאד ךיא בָאה ,18 לעָאו ףױא רעקעב םוצ ןעמוקעגוצ
 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,די םענעסָאשרעד ַא טקרעמַאב גנוניוטשרעד
 -עג רימ ןבָאה ,7 לעָאװ וצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ ןעו ,ןַאמרעקיד
 רימ ןעניז ,רָאּפ טמוק ָאד סָאװ קידנסיו טינ ,דלַאװעג ַא טרעה
 ןוא טנַאיצילָאפ-ץוש ַא ןעמוקעגנָא ויא'ס ."ָאפוש, ךָאנ ןּפָאלעג
 . ץלַא םיא זיא (טסניד-סטייהרעכיז) עד-סע טימ ָאטיוא ןַא קידנעעזרעד
 ,קעװַא ךיילג זיא רע ןוא ןרָאװעג רָאלק

 ,שש לכע'לאימחרי ןופ הריד רעד ןיא ןיירַא ןענייז עד-סע יד
 ,ןענופעג טינ םיא ןבָאה ייז ,ָאפוש ייב רוסמ ַא ןעװעג זיא רעכלעוו
 נָאר םוצ ןעמוקעגוצ ןענייז רימ ןעוו ,רעטכָאמ ןייז ןסָאשרעד יז ןבָאה
 -ָאשרעד ַא ןעזרעד ךיוא ןטרָאד רימ ןבָאה ,קרַאמ ןקידכעלייק ןוא עינטישז
 ,סַאג רעד ףיוא ןגיל ןדיי םענעס

 קיצרעפ ןוא עכעלטע ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז גָאמ םעד :ןיא
 ןשטנעמ ןוא ןטסינומָאק ףיוא , ןסייהעג טָאה "עיצקַא, יד ,ןַאמ



 םאדאר ןשידיי ןופ ךובקנעדנא | 92

 םינ ןרָאװעג ןענייז טכַארבעגמוא ."ןשטייד יד ךַאּפ עמעװקַאבמוא
 -רעד ןבָאה ייז ,המישר רעד ןיא טַאהעג ןבָאה ייז ןעמעוו יד זיולב
 רעד ףיוא ןפָארטעג גָאטרַאפ םעד ןבָאה ייז ןעמעוו ,ןרעדעי ןסָאש
 ,סַאג

 סנעמעוו ,טרָא ןפיוא ענעסָאשרעד קיצרעפ ןוא עכעלטע יד ץוחַא
 ,סַאג רעד ףױא ןגיל ןבילבעג ןעניז סע סרעפרעק עטיוט
 טימ ןעמונעגטימ ןוא טריטסערַא ְךָאנ ןשטיד יד ןבָאה
 8 ייז ןשיווצ) ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש ןענייז עכלעװ ,ןַאמ 40 ַא ךיז
 ןעמ טָאה ענעסָאשרעד יד ןופ סרעפרעק יד  ,(ןטנַאיצילָאפ עשידיי
 ףעװעג רבוק רעטעּפש ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןעמונעג סנגרָאמ וצ

 סָאד ,ָאטעג סָאד טרעטישרעד טָאה עיצקַא עטשרע עקיזָאד יד
 רעד ייב שממ-לעופב היח יד ןעזרעד ןּפָא ןעמ טָאה לָאמ עטשרע
 רעדָא הסיפת ַא ןיא טייו ץעגרע טינ ןעשעג זיא טוט רעד .טעברַא
 ,ןגיױא יד רַאפ שממ ,סָאג רעד ףיוא ָאד עקַאט רָאנ ,רעגַאל

 ;רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,טריטנעירָא טינ ךיז בײהנָא ןיא ןבָאה ןדיי
 ןופ תורקפה ַא סעפע טעשעג ָאד זַא ,טייקוויַאנ רעייז ןיא טניימעג
 ר"ד ,עיצַאמרָאפ רעשירעטילימ רעדָא ןַאגרָאטכַאמ ןשטייד  ַא
 ףיוא גורה ַא טכַאנ רענעי ןיא קידנעעורעד זַא ,טלייצרעד לעּפַאניוװ
 .םיא ןעמ טָאה ןטרָאד ."ָאּפוש , ןיא ןעגנולקעגנָא רע טָאה ,ןגיטש יד
 טינ ןדיי יד ךָאנ ןבָאה ךָאד ןוא ,"גנונדרָא ןיא סעלַא, :טרעפטנעעג
 טָא ּזַא ,ןעמונַאב טינ ךָאנ סָאד טָאה לכש רעייז ןוא ןענַאטשרַאפ
 ,"גנונדרֶא עשטייד , עקַאט ןעמ טניימ סָאד

 ,"עיצקַא, רעטשרע רעד ךָאנ געט 7 זַא ,טלייצרעד הסוי ןַאמכוב
 א .ָאטעג ןיא ןשטייד יד ןעמוקעג ןענייז ,רַאורבעפ ןט96. םעד
 ,15 רעמונ םעד ויב ןרעמונ עטשרע יד ןופ לעָאװ םעד ןסָאלשעגּפָא
 רענשזריק ַא ייב ,ןעגנוניוו עלַא ןיא סעיזיווער טכַאמעג ןבָאה יז
 .ןוא רעטופ ַא ןופ לייט ַא ןענופעג יז ןבָאה 7 לעָאװ ףיוא רעכַאמרעגניר
 טכַאנייב ןוא טריטסערַא יז ןבָאה טלָאמעד .ןסָאשרעד טרָא ןפיוא םיא
 בקעי רעגָאװש ןייז הסיפת רעד ייב לסעגדַאלביט ףיוא ןסָאשרעד
 טַאהעג טינ ןוא געשובָאלַאיב ןופ ןעמוקעג ויא רעכלעוו ,רעלקומש
 ,גָאטימ זיב טרעיודעג ןבָאה סעיזיווער יד ,זייווסיוא ןקיטרָא ןייק

 ןרעו'ס ,ןטסערַא עקידרדסכ ןָא ךיז ןבייה םעד ךָאנ דלַאב
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 ןבָאה סָאװ יד עלַא ןוא םיבצק רעמָאדַאר יד טריטסערַא הגרדהב
 ,םימחוש ,םירחוס יװ ,ןעגנודניברַאפ-סלדנַאה .טַאהעג יז םימ
 בצק רעטריטסערַא ןייא זַא עמ טָאה טגָאזעג .ַא'א סרעלגומש
 ןטכָאשעג "לַאגעל-טינ, ןבָאה עכלעוו) ערעדנַא עלַא ןבעגעגסיוא טָאה:
 רָאפ ַא ןופ ךשמ ןיא ןענייז םורַא ױזַא ןוא (שיילפ טפיוקרַאפ ןוא
 טסערַא רעטצעל רעד .ןַאמ 100 רעכעה ןרָאװעג טריטסערַא םישדח
 -ַאר טשער יד ןעמונעגוצ טָאה'מ ןעוו ,1942 ילוי ןט5 םעד ןעוועג זיא
 ,םיבצק רעמָאד

 -ָאמעג , יד טריטסערַא ןרעװ 1942 לירּפַא געט עטשרע יד ןיא
 רעגייג םיכַאָאי ייצילָאפ רעשידי רעד ןופ רעריפנָא יד ,"םילשומ
 ,רעלדנעהצייוו עפיל ןוא רענייוו ,ץייכ רעפלעהַאב ןייז טימ

 ךָאווטימ רעקיטולב רעד-עיצקַא עטייווצ יד

 יד ,"עיצקַא, ןַא רָאפ רעדיו טמוק 1942 לירפַא ןמ27 םעד
 -רעד לָאצ רעד טימ ןה ,עמשרע יד רעביא םגייטש עיצקַא עקיזָאד
 .עטריטסערַא לָאצ רעד טםיס ןה ןוא טרָא ןפיוא ענעסָאש
 היעשי ,ןירעמ ןרהא טַארנדיי ןופ רעדילגטימ יד טריטסערַא ןַאד ןרעוו'ס
 יד ןשיוצ ,טנעמַאיד ףסוי סעוערפ רעד ךיוא ןוא סַאלב ףסוי ,רעגייא
 ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי 20 ןעוועג ךיוא ןענייז עטריטסערַא

 סַאג רעד ףױא ןעוועג ךױא ויא רעכלעװ ,לאומש טכיזעגנייפ
 ,ךָאװטימ ַא םענייא ןיא , -- :טלייצרעד ,עיצקַא רעטייווצ רעד תעב
 בָאה "ךָאװטימ רעקיטולב רעד, ןפורעגנָא רעמעפש טָאהימ ןכלעוו
 טרעדנוה עכעלטע ָאטעג ןיא ןעמוקנָא ןעועג ירפ רעד ןיא ךיא
 רעכלעוו טול ,עטסיל ַא טַאהעג ןבָאה ייז ,סָאטױא ףיוא טייל-עד-סע

 ,"עשיטילָאפ , ףױא ןעוועג זיא עיצקַא יד ,ןשטנעמ טכוועג ןבָאה יז
 ןפױא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ןעמונעג ןענייז ייברעד רעבָא
 ןטכװעג םעד ןפָארמעג טינ ןבָאה יז ןעו .ערעדנַא ךיוא טרָא
 ךיז טימ ןעמונעגטימ םיא ,ןרעדנַא ןַא ןעמונעג ייז ןבָאה ,שטנעמ
 ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי 20 יד ןשיוצ ,ןסָאשרעד טרָא ןפיוא דלַאב רעדָא

 ןמימ רענייא ןענופעג ךיז טָאה ,ןעמונעגוצ טלָאמעד ןבָאה ייז סָאװ
 ןטימ ךיוא ,טַאלג ןרעדנַא ןַא יז ןבָאה טכוזעג ,טַאלג לארשי ןעמָאנ
 יז ןבָאה ןפָארטעג טינ םיא ןבָאה ייז יו יװַא רָאנ ,לארשי ןעמָאנ
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 ןוא ןפָאלטנַא רעבָא זיא רע .טַאלג לארשי ןטייװצ ַא ןעמונעגוצ

 טגָאיעגכָאנ םיא טָאה עד-סע יד .,ןטרָאג סצנעפ ןיא ךיז ןעמוקַאבנירַא

 טול .,רעטױט ַא ןלַאפעג זיא רע .רעװעג-ןישַאמ טימ ןסָאשעגכָאנ ןוא

 יז ,תונברק טלּפָאד ךרע ןַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז ,קנעדעג ךיא יוד

 ןענייז תונברק בור סָאד .,רַאורבעּפ ןיא "עיצקַא; רעטשרע רעד ייב

 -עגטימ ןשטייד יד ןבָאה טשער יד ,טרָא ןפיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 סנגרָאמ וצ ףױא טשרע ןענייז סרעפרעק עטױט יד ,ךיז טימ ןעמונ

 ,"ןרָאװעג טקידרעַאב

 ןרערעװש ַא ךָאנ ָאטעג ןיא טכַאמעג טָאה עיצקַא עקיזָאד יד

 ןייא ןַײק זיא רענייק זַא ,טליפרעד טָאה ןעמ ,עטשרע יד יװ םשור

 --עג טנייה טָאה סָאװ .,לרוג רעד ןוא ,ןבעל ןטימ רעכיז םינ טונימ

 ןדעי ןפערט ןגרָאמ ןעק ,עטריטסערַא רעדָא ענעסָאשעג יד ןפָארט

 .טָאה'מ ןעוו רעבָא ,תומישר טול ןעוועג ןענייז "סעיצקַא , יד ,םענייא

 ,ןטייוצ ַא ןעמונעג קידנעטש ןעמ טָאה ,ןטכוזעג םעד ןּפָארטעג טינ

 ןענופעג ןבָאה יז ןעוו :טריפעג ױזַא ךיז ייז ןבָאה ןלַאּפ בור'ס ןיא

 יז ןבָאה -- טינ ןעוו ,ךיז טימ ןעמונעגטימ םיא ייז ןבָאה ,ןטכוזעג םעד

 ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ךיילג רעדָא ןעמונעגטימ ןרעדנַא ןַא

 ,רעדנעלרוק רעריּפרַאשרעבָא טריפעגנָא טָאה סעיצקַא יד טימ
 -- ָאטעג םיא טלַאנק סע ןַאװ, ןעמירַאב טפָא ךיז טגעלפ רעכלעוו
 "!ךיא ןיב סַאד



 "?ןטסינומָאק ףיוא,, עיצקַא-סגנילירפ .יד
 ָאטעג ןיא ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ ןעגנומיטש ןוא עגַאל רעד ןגעוו

 :שוַאלעימכ .ב טביירש "סעיצקַא, יד ןביױהעגנָא ךיז ןכָאה'ס תעב

 ןיא ליטש טּפַאלק ןעמ גנילצולפ ךיא רעהרעד טכַאניײב סנייא;
 !טפַאלק ןעמ ,ָאי ,ןייא ךיז רעה'כ ןוא ףיוא ּפַאכ ַא ךימ ביג'כ ,ריט
 רעד וצ וצ ףיול'כ ,ןשטייד ןייק טינ ןכב ןענייז סָאד ,קרַאטש טינ רעבָא
 דניצ'כ ,יקציטָאװַאלס בקעי ןעמָאנ םעד טגָאז ןעמ ,ןייא ךימ רעה'כ ,ריט
 רעד ןופ טכיל םייב ןוא ,ריט יד ליטש ןפע ןוא טכיל ןייק ןָא טיג
 ענעקָארשעגרעביא טימ טכיזעג טרעטַאמעגסױא סָאלב ַא ךיא עז הנבל
 | ,ןגיוא

 ."םינָאלס ןופ טציא םוק:כ ,בקעי ,ךיא !עטנַאט ,ךיא ןיב סָאד,--

 טימ ךיא בָאה טניוװעג ,לרעמיצ ןיילק ןיימ ןיא ןײרַא ןעייג רימ
 -ייה רעדנוזַאב ַא ןיא ,ָאטעג רעצינילג םעד ןיא רעטכָאמ ןיימ
 סיורג ,קערַאודוב ןימ ַא טימ עלעביטש ןיילק ַא ןיא ,רעטרַאּפ ןיא לז
 ,שיט ַא יו

 װ ,םינָאלס ןופ טמוק רע זַא ,רימ טלייצרעד ןוז-ןרעדורב ןיימ
 ןעמ טָאה לייט ןסיורג ַא ,ןדיי ףיוא תטיחש ַא ןעמוקעגרָאּפ זיא'ס
 םוצ רלַאװ ןיא טריפעגסױרַא טשער יד ןוא טרָא ןפיוא ןסָאשרעד דלַאב
 -עודנוא ךס ַא ןעמוקעגמוא ןטרָאד ןענייז'ס זַא ,טלייצרעד רע ,ןסישרעד
 ַאטרעב רעטסעוװש סנַאמ ןיימ ייז ןשיווצ ,םָאדַאר ןופ עטנַאקַאב ער
 ןוא יקצַאשוב עשוהי םָאדַאר ןיא ןטנַאקַאב םעד ןופ יורפ יד ;יקצַאשוב
 רימ זיא סע .יקצַאשוב ץרפ ןַארעטעװ ןשיטסינויצ ןטלַא ןופ רונש
 ,טייצ רעד ןיא ןעװעג ןיא סָאד .ןגוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג
 ,ןדרָאמנסַאמ וצ טניוװעג ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז רימ ןעוו

 ןיא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה ןײלַא רע זַא ,רעטייוו רימ טלייצרעד רע
 -געגנילק שיליופ ןייז ןוא ןעזסיוא "ןשירַא, ןייז ץנַאדַא ןוא ,רעמַאק ַא
 עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ עיצַאמיטיגעל ַא טַאהעג טָאה רע) ןעמָאנ ןקיד
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 המיחש רעד ךָאנ דלַאב רע זיא ,(יקציטָאװַאלס בוקַאי :ןעמָאנ ןייז ףיוא
 ,ןפָאלטנַא טסירק ַא יו

 ,ץלעק ןיא ןרעטלע ענייז ייב העש רָאפ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע
 עטצעל רָאפ יד ןיא דָארג לייוו ,ןביילב טנעקעג טינ רע טָאה ןטרָאד
 רע טָאה טנוה רעטגָאיעג ַא יו ,"ןטסינומָאק , טכוזעג ןעמ טָאה טכענ
 וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןיהּוװ קידנבָאה טינ ןוא ןפױלטנַא רעטייוו טזומעג
 ,םָאדַאר ןייק ,ןעמומ ןייז ,רימ

 לייוו ,ןעז טינ רענייק רָאט םיא זַא ,ןסָאלשַאב דלַאב ןבָאה רימ
 -סױרָאּפ ַא טול םעטש עלַא ןיא ןריפכרודַא ןשטייד יד ןגעלפ סעיצקַא
 טעװ עיצקַא ַאזַא זַא ,ןענַאטשרַאּפ עדייב ןבָאה רימ .ןַאלּפ םענעעזעג
 עלעקטַאכ רעדנוזַאב ַא בָאה'כ יוװ ױזַא ,םָאדַאר ןיא ךיוא ןייז סיוועג
 -יורטנייוו רעטנוא ןטלַאהַאב למעדיוב ןיילק ַא ןעוועג ןטרָאד זיא'ס ןוא
 גָאטיײב ,ןפָאלש ןכָארקעגּפױרַא ןיהַא טכַאנ עדעי רע זיא ,ךעלגייווצ-ןב
 רעדמערפ ַא ןעמוקניירַא טגעלפ'ס ןעוו ןוא לרעמיצ ןיא ןייז רע טגעלפ
 ַא ןעגנָאהעגּפױא ןבָאה רימ ּוװ ,ריט רעד רעטנוא ןענַאטשעג רע זיא
 ,טיונ ַא ןיא ךיז ןקעדרַאּפ םוצ םישובלמ רָאּפ

 -ַאב רימ ןבָאה ,ליטש זיא'ס -- ןעזעג ,ןכָאװ ייווצ ַא ךרוד זיא'ס
 עטסעב סָאד .עלעכיק ןיא אֹבהַל ףיוא ןקיטכענ לָאז רע זַא ,ןסָאלש
 ,םיא ןדלעמוצ ןוא סַאפ ַא םיא רַאּפ ןעמוקַאב ןעק'כ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ
 ןענייז געט רָאפ עטצעל יד ןיא רעבָא ,ןעוועג ךעלגעמ רעירפ זיא סָאד
 ןבָאה ןשטייד יד ,סיזא טזייוו) רעכיב-ץנעדיווע עיינ ןרָאװעג טכַאמעג
 ןדלעמוצוצ ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא'ס ןוא (הנווכ עלעיצעפס ַא טַאהעג
 ,רעטרעניווו יד ןטייב טרָאטעג טינ ןיוש ןַאד ןבָאה ןדיי ,ןשטנעמ עיינ

 ,טכירעג ןטסקיצניװ םוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טכַאנ רעסיוועג ַא ןיא
 ךיילג ןענייז רימ ,ןשטייד ןופ תולוק טרעהרעד גנילצולפ רימ ןבָאה
 רימ וצ ןפָאלעגוצ זיא בקעי .קידעבעל טינ ,טיוט טינ ןעגנורפשעגּפיוא
 רשפא , :גערפ ַא ןבעגעג בָאה ךיא ?טסרעה וד ,עמומ-- :טגערפעג ןוא
 -רַאפ ַא םורַא קוק ַא ךיז ךיא ביג השעמ תעשב ןוא "?ךיז ןטלַאהַאב
 ודנוא רעבָא ?םיא ןעמ טקעטשרַאפ ּוװ :לרעמיצ ןרעביא ענעריול
 טעװ ןעמ בוא זַא ,ןסילשַאב רימ ,ךיז ןרעטייוורעד ייז זַא ,ךיז טכוד
 ןגױא סנדייב ערעודנוא ,ןטלַאהַאב ךיז רע טעװ ,תולוק ןרעה רעדיוו
 ,ןַאשטּפַאט ןפיוא ,רעגעלעג ןיימ ףיוא ןלַאפעג ןענייז
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 ןופ ןעיירשעג רעדיװ ןיוש ןרעה רימ -- םורַא העש לטרעפ ַא ןיא
 ךיג ןביוה רימ .בוטש רעודנוא וצ רעטנעענ ץלַא ,ןסיורד ןופ ,ןשטייד
 זָאל ךיא ןוא עגָאלדָאפ רעד ףיוא סיוא ךיז טיצ רע ,ןַאשטּפַאט םעד ףיוא
 -נורַא ךיא בָאה לטנַאמ ןייז ןוא ךיש יד ,ּפָארַא קירוצ ןַאשטּפַאט םעד
 בָאה ךעלייל סָאד ,ןביילב טינ רוּפש םוש ןייק לָאז'ס ידכ ;טקורעגרעט
 .רעטייוצ רעד ןיא ערדלָאק יד ןוא טייז ןייא ןיא ןגױצעגּפָארַא ךיא
 ,סעדנוקעס ןופ ךשמב ןָאטעג ךיא בָאה ץלַא סָאד

 רָאפ ַא טייצ וצ טייצ ןופ טרעה ןעמ ,ךיז ןרעטנעענרעד תולוק יד
 -בָאט רעקידנּפָאלש ןיימ ףיוא קוק ַא גנוגערפיוא ןיא ּפַאכ ךיא ,ןסָאש
 הנכס  ַא רַאפ סָאװ ןיא טינ רָאג טסייוו יז ,רימ טכַארט ךיא ןוא רעט
 ,ךיז טניפעג יז

 ַא ךױ ףױא ּפפַאכ ךיא .ןקַאה ןפיילש יד ,ךימ ןסיגַאב ןטסגנַא
 ןעמ זַא ,ןקרעמַאב טינ .ןסיורד ןיא לָאז ןעמ ,ליטש ייטש'כ ,קָארנגרָאמ
 ןפרַאד טינ ייז ןלָאז ,ןפַאלקנָא ןלעװ ייז ןעוו ןוא ,טינ ָאד טפָאלש
 רעד ןופ ןעגנירפשסירַא טינ לייוורעד לָאז היח יד -- ןטרַאװ גנַאל
 | ,טיוה

 יד טימ ןיוש ייז ןּפַאלק טָא -- ןוא טנעָאנ ןיוש תולוק רעדיו
 ךיא ןיב עדנוקעס ןייא ןיא !ךיילג :יירשעג ַא וט'כ ,ריט ןיא לוויטש
 ךעלשטנעמרעביא ,סעצװָאּפַאטשעג יירד ,ףיוא ןפע ןוא רימ רעד ייב
 ַא יז רעטניה ,"ּפָאקנטױט , ןופ ןעגנונעכייצּפָא ןעלטיה יד ףיוא ,ךיוה
 ךיא .שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא רעייז וליפא ,"ןַאמ-סגנונדרָא , רעשידיי
 ןופ אמתסמ ,ךלַאק יװ ךיילב ןעוועג זיא םינפ ןייז ,טנעקעג םיא בָאה
 סָאװ ,טסוװעג סױרָאפ ןופ רע טָאה ייז טימ טכַאנ עצנַאג ַא ןטיזיוו יד
 ,ןטרַאװרעד ייז ןופ ןעק'מ

 -עלעג ןיימ וצ וצ ילפ ַא ,לרעמיצ ןיא ןיירַא גנורפש ַא ןביג יז
 .ךעלעקניוו עלַא ןיא ןעילפ ןגיוא יד ,ןכוז ,ערדלָאק יד ףיוא ןבייה ,רעג
 רעשידיי רעד .םישובלמ יד ןקוקַאב ןוא קנַאש יד ףיוא ןענעפע ייז
 -יא ךָאד ןעניוו ךייא ייב ָאד :שיליופ ףיוא גָאז ַא טיג ןַאמ-סגנונדרָא
 טימ טינ יו ,ךיוה רעפטנע ךיא ?רָאװ טינ ,רענעמ ןייק טינ טפיוהרעב
 טירט רָאפ ַא ןכַאמ יז .ןעיורפ ייווצ רָאנ ָאד ןענייז רימ-- :לוק ןיימ
 רעדיו רעבָא ןביילב ייז ,רוטפ ןיוש ייז ןיב'כ זַא ,ןיימ ךיא ,סיורָאפ
 סָאװ ,ןשטנעמ ןייק זיוהטנָארּפ ןיא טינ ןעניוו סע יצ ,ןגערפ ןוא ןיימש
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 -ומָאק ַא ןופ טרעהעג טינ בָאה'כ יצ ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקעג ןענייז
 ,ןרָאטַאקָאל עטלַא ץלַא ָאד ןעניוװ סע זַא ,ייז גָאז'כ ,רעכַאמוש טסינ
 רימ - וצ טיג ןַאמ-סגנונדרָא רעשידיי רעד .ןעמוקעגוצ טינ זיא רענייק
 סעװרָאב ןעייטש יז ,שוַאלעימכ יורפ-- :שיליופ ףיוא גָאז ַא רעדיוו
 יז ,סיורָאּפ גנוגעװַאב ַא טכַאמ רע ןוא ,טלַאק זיא ןסיורד ןיא ןוא
 עטיױט ַא םונימ רָאפ ַא ,וצ ךַאמ ךיא ןוא רימ .רעד ןופ ּפָא ךיז ןקור
 .ךיז ןרעטייורעד טירט ערעייז יו רעה ךיא ,טייקליטש

 ,פעלק ךיז ןרעה סע ,זױהטנָארּפ ןיא ןּפַאלק קרַאטש ַא רעה'כ
 טעקַאנ ייז ןבָאה סָאד ,ןשטנעמ ענעדײשרַאּפ ןופ ןעיירשעג ןוא תולוק
 ַא ךָאנ טימ דירפטָאנ דרַאנרעב ןכש רעודנוא ףיוה ןפיוא ןגױצעגסױרַא
 ,קַאבָאר ןעמָאנ ןטימ רעלדנעה-האובת ַא ,ןכש

 -ַא םיא טָאה'מ סָאװ בילוצ ןענַאטשרַאּפ ךיילג טָאה דירּפטָאג
 ײז ןעװ ,טנעמָאמ ַא ןיא ןוא ,ןטעקַאנ ַא בוטש ןופ טפעלשעגסיור
 -נורּפשעגרעבירַא ,טעבנגעגקעװַא ךיז רע טָאה ,טיירדעגסיוא ךיז ןבָאה
 -ַאטשעג רעד .טכַאנ רעד ןיא ןרָאװעג םלענ ןוא טיולפ םעד ןעג

 -טנַא זיא רענייא זַא ,קידנעעזרעד ןוא טקוקעגמורַא ךיז טָאה ץעיווָאפ
 םעד טגיײלעגקעװַא ןוא רעװלָאװער םעד ןגױצעגסױרַא רע טָאה ,ןּפָאל
 ,טרָא ןפיוא ןטיוט ַא קַאבָאר דיי

 סעצװָאפַאמשעג ןפָאלעגמורַא טכַאנ רענעי ןיא  ןענייז  ױזַא
 ,ןדיי ןסָאשעג ןוא ןגָאלשעג ,רעזייה עלַא ןיא

 ךיא בָאה ,קעװַא ןענייז ייז ןוא .טליטשעגנייא ךיז טָאה'ס ןעוו
 ַא ,ןרָאװעג לוצינ סנ יפ לע ויא סָאװ ,ןוז-ןרעדורב ןיימ ןגיוצעגרעּפַא

 | ,קערש ןופ ןטרעטַאמרַאפ

 -יורג ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,טסוװרעד ךיז ךיא בָאה סַאג רעד ןיא
 ןסָאשרעד ןבָאה ייז ,סָאטעג עדייב ןיא "ןטסינומָאק ףיוא,, עיצקַא עס
 -נעצנָאק יד ןיא טקישעגקעװַא טרעדנוה רָאפ ַא ןוא ןַאמ קיצעביז ַא
 | ",ןרעגַאל-ץעיצַארט
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 טייצ עגנַאל ַא ,הלשממ רעשטייד רעד ןופ בייהנָא םייב ןיוש

 ןוא ןעמוק ןשטייד יד ןגעלפ ,1940 טייצ-חספ ןופ ןטסערַא יד רַאפ ךָאנ
 טינ ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןדיי רעמָאדַאר יד ,ןשטנעמ ענלצנייא ןריטסערַא
 יד ןפערט ןלעװ ןגעלפ ,סָאװרַאפ ַא ןָא ןטסערַא וצ ןעוועג טניווװעג
 ןלַאפ בור'ס ןיא .םענעי רעדָא םעד דָארג ןריטסערַא ןופ הביס
 -ַא ןגעלפ עטריטסערַא יד ,ןייגרעד וצ ןבעגנייא טינ סָאד ךיז טנעלפ
 יד ןיא ןרעוו טקישעגּפָא רעדָא ,אפוג םָאדַאר ןיא ןרעװ ןסָאשרעד רעד
 -שיוא ןייק רעטעפש ןוא דלַאװנכוב ןייק טייצ עטשרע יד :ןטעצַאק
 | ,ץיוז

 עטסָארַאטס-עציוו יוועג רעד ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא 1941 ביײהנָא
 ַא ןרָאװעג טריטסערַא ךיוא זיא םיא טימ ,רעציש קַאזיא ר"ד םָאדַאר ןופ|
 -סױרַא ןענייז יז ,עטמַאַאב ערעכעה ןוא ץנעגילעטניא ,ןקַאילָאפ עפורג
 ןשרָאפ םייב .גנושרָאפסױא ןַא וצ קסישזרַאקס ןייק ןרָאװעג טקישעג
 םיּוניע יד ןופ זיא רעציש ר"ד .ןרָאװעג טקינייפעג קרַאטש ייז ןענייז
 ר"ד זַא ,טגייצרעביא ןענייז ןדיי רעמָאדַאר ..ןברָאטשעג קסישזרַאקס ןיא
 -רעדיוו ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא ןַא וצ טרעהעג טָאה רעציש
 | ,דנַאטש

 1942 לירּפַא-רַאורבעּפ ןופ סעיצקַא יד תעב ןענייז סָאװ ,עלַא יד
 -עג טקישרַאפ ןענייז ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד טינ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג
 יד ןשיווצ ,(ץיוושיוא) םיצנעיװשָא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד ןיא ןרָאװ
 היעשי טַאר-ןטסעטלע ןופ דילגטימ רעד ןעוועג ךיוא זיא עמקישעגסױרַא
 טָאה'ס יו טבײרשַאב ןוא ןרעגַאל יד טבע עגרעביא טָאה סָאװ ,רעגייא
 ןופ םוקמוא רעד ןוא ןדייל עקידרעטעפש יד ,ןעמוקנָא סָאד ןעזעגסיוא
 | ,ןדיי רעמָאדַאר עטריטרָאּפעד יד

 -עגסױרַא 1940 טייצ-חספ ןענייז סָאװ ,ןדיי רעמָאדַאר עטשרע יד ןופ,
 ,ןבילבעג ןבעל טינ רענייא ןייק זיא ןטעצַאק יד ןיא ןרָאװעג טריפ
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 יװ ןוא ןעוו ,ןלעמשוצמסעפ טייקכעלגעמ ןייק ָאטינ רעבירעד זיא סע
 -יירפ ,ןייטשלעקניפ םהרבא רעשדלעפ רעד ןעמוקעגמוא זיא סע יװַא
 -עג ןפורעג ןַאד ןענייז סָאװ ,ערעדנַא יד ןוא דנַאבזוג םהרבא ,ךיל
 ,ןעמוקעגקירוצ טינ ןיוש ןטרָאד ןופ ןוא ָאפַאמשעג רעד ןיא ןרָאװ

 ןרָאװעג טקישעגסױרַא 1940 ינוי ןיא זיא סָאװ ,עפורג רעד ןופ
 רעברעוו בקעי ,גרעבדלָאג בקעי ןבילבעג ןבעל ןענייז ,דלַאװנעכוב ןייק
 ןי 2 ענייז ,רעקוצ השמ 'ר .(ךָאמַאל) רעקוצ השמ ןופ ןוז ןייא ןוא
 ,ןרָאװעג טקינייּפרַאפ דלַאװנעפוב ןיא ןענייז ערעדנַא ךס ַא ןוא

 -בעפ ןיא ויא עבלעוו ,ןדיי רעמָאדַאר עפורג רעטשרע רעד ןופ
 רעקיצנייא ןייא ןייק זיא ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאפעה 1942 רַאור
 ןענייז סָאװ ,ןמרָאפסנַארט עקידרעטעּפש יד ןופ ,ןבילבעג ןבעל טינ
 זיב זַא ,ןרָאװעג ריוועג ןעמ זיא 1942 לירּפַא ףוס ןעמוקעגנָא ןיהַא
 קעינָאמ ,חמצ קעינעמ ןעוועג ָאד ןענייז ץיוושיוא ןייק ןעמוקנָא רעודנוא
 יד ןיוש עלַא ןענייז יז .ערעדנַא ןוא םרַאװ רעדירב יירד ,גרעברעבליז
 ,ןרָאװעג טקיטשרעד ןוא ןגָאלשעצ ןעמוקנָא רעייז ךָאנ געט 4 עטשרע

 ףוס "ךָאװטימ ןקיטולב , םעד זיא סָאװ ,עפורג רעטייווצ רעד ןופ
 ןוא ָאפַאטשעג רעמָאדַאר רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ 1049- לירּפַא
 ןעמוקעגנָא רעהַא ןענייז ,ץיוושיוא ןייק ןרָאװעג טריטרָאפסנַארט ךיילג
 ןיא ןבילבעג ןענייז ןעױרפ יד .רענעמ וױלב ,ןָאורעּפ 80 ךרע ןַא
 : ,הסיפת

 עיינ ןעמוקעגוצ רדסכ טרָאפסנַארט םעד וצ ןענייז געוו ןפיוא
 ןָאגַאװ ןיא ןרעװ טכַארבעג ןגעלפ סָאװ ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי ,תונברק
 טעּפש ןעמוקעגנָא רימ ןענייז ץיוושיוא ןייק ,ָאּפַאטשעג רעד ךרוד ןיײרַא
 ןייטש זיא גוצ רעד יװ דלַאב .עגעגָאלשעצ ןוא עקירעגנוה  ,טכַאניײב
 ,טרַאװעגּפָא ןיוש זדנוא ןבָאה סָאװ  ,טייל-סע-סע יד ןענייז ןבילבעג
 ןפרָאװעגסױרַא טושפ ןוא סענָאגַאװ יד ןיא ןירַא הלבח-יכאלמ יד יװ
 -עצ ויא רעד ,ןענַאטשעגּפױא ךיג ױזַא טינ זיא'ס רעװ ,ןשטנעמ יד
 ןבָאה המוהמ רעד ייב ,תוירזכא רעטסערג רעד טימ ןרָאװעג ןגָאלש
 יד ןיא סָאד טזָאלעגרעביא ,טַאהעג ךָאנ ךיז טימ סעפע ןבָאה סָאװ עלַא
 טלייטעצ ךיילג ךיז ןבָאה טייל-סע-סע יד  ,ןסיורד ןיא רעדָא סענָאגַאװ
 ,ביור ןטימ
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 ןוא סנקעטש טימ ןבירטעגנירַא ךיג ףיוא ןבָאה טייל-סע-סע יד
 ,קַארַאב ןטקידנערַאפ טינ ןסיורג .ַא ןיא םלוע ןצנַאג םעד ןשטייב
 ןיא .ןענַאטשעג עלַא ןעניז םומטש .ןעועג טלַאק ץנַאג ךָאנ ויא'ס
 ןעמונעג ןבָאה ךס ַא .רַאפעג רעקידנעמוקנָא רעד רַאפ קערשטיוט
 : | ,יודיוו ןגָאז

 רע :סעמיטש טרעהרעד רעכעל יד ךרוד ךיז ןבָאה גָאטרַאפ
 רַאפ ,טיורב ןעמוקַאב רַאפרעד ןעק ,ןכַאוטרעװ רעדָא טלעג טָאה'ס
 ץנַאג ַא רַאלָאד טרעדנוה רַאפ ,טיױרב בלַאה ַא רעגייז םענעדלָאג ַא
 תונושמ-תותימ ַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעד יז ןבָאה ייברעד .וו"זַאא טיורב
 ,םוניהג םעד ןיא זדנוא ןטרַאװרעד סע

 ןוא סנקעטש טימ טייל-סע-סע ןעמוקעגניירַא ןענייז ךָאנרעד
 ןופ טָאה םסיליוויצ ןייא ןוא ןעייר ייווצ ןיא ךיז טלעטשעגסיוא ,ןשטייב
 ױזַא טינ ךיז טָאה'ס רעװ .,ןעמענ ןענעיילסיוא ןבױהעגנָא עטסיל ַא
 ,רעלַאפש םעד ךרוד ןפָאלעגכרוד ךיג ױזַא טינ רעדָא ןפורעגּפָא ךיג
 ןײזטסּוװַאב ןָא ןיוש םיא טָאה'מ זַא ,ןרָאװעג ןגָאלשעצ ,יױזַא זיא רעד
 ןָא עטַאמש ַא יװ ןפרָאװעגקעװַא ןוא קַארַאב ןופ ןגָארטעגסױרַא
 | ,טייז ַא

 רעמלַאק ַא .ףיוה ןפיוא ןענַאמשעג םלוע רעד זיא גָאטימ ךָאנ זיב
 טָאה גָאטימ ךָאנ ,ןייב ןזיב טצענעגכרוד ןשטנעמ עדימ-טיוט יד טָאה ןגער
 ןגײלנײרַא םישובלמ יד ןוא טעקַאנ ןָאטסױא ךיז ןסייהעג ןעמעלַא ןעמ
 -ייא ןגײלנירַא ךיוא ןוא ןעמוקַאב טָאה רערעדעי סָאװ ,קַאז ַא ןיא
 ,ןבעגעג זדנוא רעירפ טָאה'מ סָאװ ,ןרעמונ טימ ןעלטעצ ייווצ יד ןופ םענ
 ןשַאװ רעבָא ,דָאב ַא ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא ןעמ זיא ןטרָאד ןופ
 ןיא ןבירטעגסױרַא ןעמ טָאה ךיילג לייוו ,ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא ךיז
 טגָאיעגסױרַא ןטרָאד ןופ ןוא טגערפעגסיוא טָאה'מ ּוװ ,ָארויב ַא סעפע
 -נוא טעקַאנ ןענַאטשעג רימ ןענייז טכַאנייב זיב ,ףיױה ןפיוא טעקַאנ
 ןוא סעטַאמש לסיב ַא ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןגער ןרעט
 ,ךיש טָאטשנַא סעפערט ענרעצלָאה

 ןרעמונ יד ןרױטַאטסױא ןוא ןטעטילַאמרָאפ עלַא ןריפכרודַא ןכָאנ
 רעלעק ןסיורג ַא ןיא ןרָאװעג ןבירטעגניירַא עלַא ןענייז ,טנעה יד ףיוא
 -שרע סָאד ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה ןטרָאד ,18 'מונ זױהקָאלב ןרעטנוא
 ,טקעמשעג םוג רעייז זדנוא טָאה עכלעוו ,פוז עסייה ַא ,ןסע לסיב עמ
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 ןכָאנ ךיילג ,טרעטַאמעגסיוא ןוא ןריורּפעגכרוד ןעוועג ןענייז עלַא לייוו
 ,ןדָאב ןליוה ןפיוא ןפָאלש ןלַאּפעגרעדינַא עלַא ןענייז ןסע

 ןרעטצניפ ןיא ןטלַאהעג גָאט ןצנַאנ ַא זדנוא ןעמ טָאה סנגרָאמ וצ
 -סיוא ,ףיוה ןפיוא ןבירטעגסױרַא ןעמ טָאה גָאט .ןטירד ןפיוא .רעלעק
 עקירעביא יד ןוא טיילכַאּפ 14 ןעמונעגסױרַא ,ייר ַא ןיא 9 וצ םלעטשעג

 יד טגנערבעגקירוצ ןעמ טָאה גָאטימ ךָאנ טעפש טשרע ,ןייטש טזָאלעג
 קעװַא לָאז עפורג עצנַאג יד ,לעּפַאב ַא ַא ןעמוקעג ויא'ס ןוא טיײלכַאּפ
 ,"ַאקסַײר , ןייק

 טיײטַאב "ַאקסייר, זַא ,טסוװעג רעירפ ןופ ןיוש ןבָאה  רימ
 ֹוצ ךיז סעפע הצע ןייק ןעװעג טינ זיא'ס רעבָא ,טיױט רעּכעלקערש
 רעפיט ןיא ,ןרָאװעג ןבירטעג עלַא ןענייז ענעגָאלשעגרעדינ ,ןפלעה
 ,הטיחש רעד וצ ןספעש עדַאטס ַא יװ ,ןגער ןרעטנוא עטָאלב

 עטקייוועגכרוד םעדָאּפ ןטצעל םוצ זיב עצנַאג יד זיא  ךעלדנע
 ןיא ,טָארדלכעטש טימ טמױצעגמורַא ץַאלּפ ַא ףיוא ןעמוקעגנָא עפורג
 -ץגנָא ןבָאה סָאװ ,ןקָאלב עכעלטע ןענַאטשעג ןענייז סעטָאלב עפיט
 ודנוא ןעמ טָאה ,טייצ ערעגנעל ַא ןיטשּפָא ןכָאנ ,ארומ ַא ןפרָאװ
 עקידנרָאגיײרד יד ףיוא ןבירטעג ךיילג יןוא קָאלב ןיא טוָאלעגנײרַא
 -עג ךיז ןבָאה "טעבי ןדעי ףיא .רעטערב עליוה יד ףיוא ,סעשטירפ
 ,ןַאמ 5 וצ ןגײלקעװַא טזומ

 ןעמוקעגנייהַא קָאלב ןיא יא ,ןרָאװעג קיטכיל זיא'ס ןעוו
 רעמינפ יד טימ ןגיילסיזא ךיז ןלָאז עלַא ,ןלױפַאב ןוא ןַאמ-סע-סע ןַא
 ןוא סעשטירפ יד ןעגנַאגעגײברַאּפ זיא ןַאמ-סע-סע רעד ,טנָארּפ םוצ
 לאיחי 'ר ןּפורעגסױרַא רע טָאה ןטשרע םעד םענייא ןדעי טקוקעגגָא
 ןפייהעג ןוא טשטַאפעגסיוא םיא ,םָאדַאר ןופ (רעצלעק לאיחי) טַאלג
 קיטרַאפ "ןטסנידנבוטש, יד ןיוש םיא ןבָאה טייז רעד ןיא .,ןריפקעװַא
 ןענייז עלַא ןוא ןַאמ 60 ךרע ןַא ןפורעגסױרַא רע טָאה ױזַא .,טכַאמעג
 -ױרג רעודנוא וצ) םינילת עניילק ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא יז
 טלעטשעגפיורַא ךיז רעגנערד טימ ןבָאה עכלעוו ,(ןדיי -- הפרח רעס
 יד ןשיוװצ ,טקיטשרעד םורַא ױזַא יז ןוא תונברק יד ןופ ודלַאה ןפיוא
 "ןַאשזַאט א ןופ רענשטנעל םייח ןעוועג ןענייז םינילת
 עלַא ןעװעג ןענייז סָאד ,םָאדַאר ןופ רעכיימ עלעסָאי ןוא עשרַאװ ןופ
 ױזַא יז ןעגנולעג ןיוש זיא ןשטייד יד סָאװ ,ןָא רָאי 15 ןופ עכעלטנגוי
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 ןימ םעד ֹוצ ןצונסױא טוָאלעג ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןברַאדרַאפ וצ
 | ,"טעברַא

 -סע רעד ,עטשרע יד יו ןעזעגסיוא ױזַא טָאה טכַאנ עטייווצ יד = |
 דלַאב .,תונברק לָאצ ַא ןבילקעגסיוא ןוא ןעמוקעג רעדיוו זיא ןַאמ-סע
 יז ,לעּפַא-לייצ רעטשרע רעד ןעמוקעגרָאפ ויא ןײגקעװַא ןייז ךָאנ
 ןעמ .עקידעבעל ןבילבעג ךָאנ זיא'ס לפיוו ןלייצרעביא טזומעג ןבָאה
 ,רעגַאל םורַא םױצ ַא וצ בורג ַא ןבָארג טריפעגקעװַא זדנוא טָאה
 ףיט רעטעמ 6 ןוא טיירב רעטעמ 8 ןרָאװעג טכַאמעג זיא גורג רעד
 ,טיירב רעטעמ ןייא ןבילבעג רָאנ יא ןטנוא זַא ,עפושמ ױזַא ןוא
 ןוא רעסַאװ ןיא טפלעה זיב ןענַאטשעג רימ ןענייז טעברַא רעד תעב
 -ַאב :ןעירשעג רעהפיוא ןָא ןבָאה "רעטעברַארָאּפ , ןוא סרעעזפיוא יד
 רעדָא ןכיילגסיוא ךיז טווּורפעג טָאח'ס רעװ ןוא !גנוגעװַאב !גנוגעוו
 ,חצר-תוכמ ןעמוקַאב טָאה ,םעטָא םעד ןעיצּפָא

 ַא ןוא רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא גָאטסטעברַא רעטשרע רעד
 -געמ טינ זיא געט 3--2 יװ רעגנעל זַא ,טגָאזעג ןבָאה זדנוא ןופ ךס
 -לעװ ,זדנוא ןשיוװצ ןענופעג רָאנ ךיז טָאה רענייא ,ןטלַאהוצסיוא ךעל
 זיא סָאד ,ןכָאװ 2 וליפא ןטלַאהסױא טעװ רע זַא ,טגָאזעג טָאה רעכ
 רע .םיעבש-ןב ַא ,(רעװָאנַאזַאק עלעשרעה) ןַאמסָאק לשרעה 'ר ןעוועג
 רע .ןכָאװ 2 יװ רערעמ טינ רעבָא ,ןטלַאהעגסױא עקַאט טָאה
 מוט םוצ רענעגָאלשעצ ַא ןרָאװענ טגנערבעג טעברַא רעד ןופ זיא
 ,1942 יימ ןט16 םעד

 -ַא :רעצעלפסטעברַא עיינ ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז לייוורעד
 ענעדײשרַאפ ןעיובסיוא ,ןטָארד עשירטקעלע טימ רעגַאל םעד ןעמיוצמור
 ,ןעײסָאש ,רעגַאל ןופ לייט ןטייווצ .ַא ,םוירָאטַאמערק ַא ,סעדייבעג
 ודנוא ןבָאה ןטסנידנבוטש יד ,לג"דא גנוטײלרעסַאװ ,עיצַאזילַאנַאק
 וצ זדנוא לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא'ס לייוו ,קילג ןבָאה רימ זַא ,טגָאזעג
 ןגָאה רימ ןוא ,ןַאלּפ םענעטסָאמרַאפ טיירב ַא טול טעברַא ייב ןצונַאב
 ועירפ ןענייז סָאװ ,עלַא יד יװ ןרעװ וצ םעדרָאמרעד טינ ןסנַאש
 ,ןעמוקעג רעהַא

 -רַא ענעדיישרַאפ ייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז רעמָאדַאר יד
 ןבָאה רעקירטקעלע יד ייב ,ןעמַאוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןוא ןטעב
 רעדירב יד ,טרעניילק רעטלַא ,גייווצנירג הנוי ,סַאלב ףסוי טעברַאעג
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 :טעברַאעג ןבָאה ןעיוב םוירָאטַאמערק םייב ,גרעבדלָאג לארשי ןוא ללה
 ירעמָאדַאר עכעלטע ךָאנ ןוא רעוַאשרַאװ קעלאומש ,רָאיכלעמ היעשי
 ןוא עיצַאילַאנַאק רעד ייב טעברָאעג ןבָאה רעמָאדַאר לָאצ עטסערג יד

 ןעמ ןוא ענעגייא זיולב טעמכ ןעוועג ןענייז ָאד לייוו ,גנוטײלרעסַאוו
 ,ןפלָאהעגוצ ןטייווצ םעד רענייא טעּברַא רעד ייב ךיז טָאה

 ךי ןעמ טָאה ,ןעוועג טינ זיא יז רעווש יו ,טעברַא רעד ייב
 ךיז טָאה ,קָאלב ןיא ןעמוקעג רעבָא זיא ןעמ ןעוו ,ןגָאלשעגברוד ןיוש
 ,פַא ןצמימ , ,ףניפ וצ ךיז ןלעטשסיוא :םוניהג רעקיטכיר רעד ןבױהעגנָא
 ןעמוקעג ןיוש ויא'מ ןעוו .פעלק טימ טײלגַאב ץלַא ןוא "ףּוַא ןצטימ
 טָאה ,תעל-תעמ ַא ףיוא טיורב ָאקעד 15 יד ןעמוקַאב ןוא קָאלב ןיא
 רַאפ ,ךיז ןפוטש ןרַאּפ :ןטייז עלַא ןופ פעלק ןעמוקַאב יינ סָאד ןופ ןעמ
 טָאה ןגָאלש ףיוא םיצורית ןייק ,ךעלעמַאּפ וצ ןייג ןרַאפ ,ךיג וצ ןפיול
 ,ןכוז ןפרָאדַאב טינ ןעמ

 זיא ,גָאט-רר ַא טַאהעג ןבָאה רימ ןעוו ,גָאטימ ךָאנ גָאטנוז
 ,סייו רעגַאל ןופ ןטנַאדנעמָאק יד ךרוד ןרָאװעג טכוזַאב רעגַאל רעד
 רעכוזַאב יד .דובכל .רעריפרַאש עכעלטע טימ רעבַאהצרַאװש ןוא סעה
 -סיוא ייז ןבָאה השעמ-תעב ןוא לעּפַא ןַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא
 -ָאק-רעדנָאז , עטשרע יד יװ ,ןעגנוי עטנוזעג עלַא ,ןָאזרעפ 35 ןבילקעג
 הליחתכל ןעמ טָאה ןײטשַאב טעוװו טעברַא רעייז סָאװ ןיא .ָאדנ ַאמ
 ךשמ ןיא ,ןייז טוג רעייז ייז טעוו'ס זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ ,טסווװעג טינ
 -ַא ןענייז עפורג רעד ןיא .ןעמוקעגמוא עלַא ייז ןענייז שדוח ןייא ןופ
 -סָארג לואש ,ץרוק ןועמש ,רעסיגניצ םהרבא :;רעמָאדַאר יד ןלַאּפעגנייר
 ןעניז ייז ףױא זַא ,טסוורעד רעטעפש ךיז ןבָאה רימ ,דנַא"א ןַאמ
 עצנַאג יד ןבָאה ייז שטָאכ ,ןזַאג ענעדיישרַאּפ ןרָאװעג טריבורפעגסיוא
 -עג ןפמורשעגנייא זייווכעלסיב יז ןענייז ,ןסע וצ טוג ןעמוקַאב טייצ
 ,ןעמוקעגמוא ןענייז יז זיב ןענעקרעד וצ טינ ןרָאוז

 רעיירפ ןייא רעדיױו ןוא ןכָאװ ייווצ ךרודַא ןענייז רעדיוו ןוא
 וו רעטצנעפ םייב ,ןעגנַאגעגכרוד טַאלג טינ ךיוא זיא רעכלעוו . ,גָאטנוז
 לקיטש ַא טלעפעג טָאה ,ןפָאלשעג יא רעלָאטס רעד טרָאפַאּפַאר השנמ
 טרעבלַא ןטסעטלע-קָאלב ןופ לעּפַאב ןפיוא זיא טרָאּפַאפַאר ,ביוש
 רעזדנוא ןיא ןענייז גָאט ןקיבלעז םעד ,ןרָאװעג טקיטשרעד עלרעמַאה
 -נילטפעה עלענימירק טרעדנוה עכעלטע ןרָאװעג טקישעגנײרַא קָאלב
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 ןכעשמ יד ,ןדיי יד ןגָאלש וצ ןלױפַאב יז ןבָאה ןשטייד יד .ןכעשט--ןעג
 לָאזס ידכ ,ןעיירש זדנוא ןסייהעג רָאנ ,ןגָאלשעג טינ זדנוא ןבָאה
 ,ןשטייד יד ןוא ןעירשעג ןבָאה רימ .זדנוא טגָאלש ןעמ זַא ,ןעזסיוא
 ,תחנ ןופ ןצלָאמשעג ךיז ןבָאה ,ףיוה ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ

 קחצי רעדורב ןיימ טָאה 1942 יימ ןמ30 ןופ טנוװָא ןיא ןעוו
 -ןבוטש , יד םיא ןבָאה ,רעביפ ןופ טצכערקעג רעגעלעג ןייז ףיוא ה"ע
 ,טעדרָאמרעד ןוא ןעמונעגרעטנורַא "ןטסניד

 רעשטייד ַא) רעטכעש  ָאפַאְק רעשידיי רעד זיא יימ ןט31 םעד
 ךיז ןוא םָאדַאר ןופ ןעמוקעג זדנוא טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,(דיי
 טעדרָאמרעד ,סָאּפַאק עשטייד עטסגרע יד יו רעסעב טינ טריפעגפיוא
 ןיא 1942 ינוי ןט3 םעד ,ןטסעטלע-רעגַאל ןופ לעּפַאב ןפיוא ןרָאװעג
 בור'ס ,טנגעגמוא ןוא םָאדַאר ןופ טרָאפסנַארט ַא ןעמוקעגנָא רעדיוז
 קילארשי ןטנַאיצילָאּפ יד ןעמוקעג ןענייז ייז טימ ןעמַאזוצ ,םיבצק
 ןופ ךיוא ,ַא"א םיובנריב לשרעה ,(רעבמַא) םיובנענעט השמ ,רעסיגניצ
 ,ןבילבעג ןבעל קינייװ רעייז ןענייז טרָאפסנַארט םעד

 -רַאּפ וצ ןביױהעגנָא ךיו טָאה 1942 ינוי ןופ געט עטשרע יד ןיא
 -ייז ןשטנעמ רעכלעוו ןופ ,(לושלש) טײקנַארק-לַאפכרוד יד ןטיירּפש
 'ר ןעמוקעגמוא םעד ןופ ןענייז ערעדנַא ןשיווצ .ןגילפ יװ ןלַאפעג ןענ
 ,שטָאקַאר לאימחרי ,שטיװָאכורָאב ,(רחוס-רעדעל) ןַאלּפַאק המלש
 זיא קעינעה ןײטשרעמַאה .ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא ןוא םיובנריב לשרעה
 ,טסניד-ןבוטש ַא ךרוד ןרָאװעג טעגרחרעד זיא ןוא ןרָאװעג עגושמ

 -גיד-ןבוטש, עלַא זַא ,לעפַאב ַא ןעמוקעג ויא ךָאװ עקיבלעז יד
 ,טעברַא רעד וצ סױרַא ךיוא ןזומ ןקָאלב יד ןופ סרעביירש ןוא "ןטס
 ,תוריסמ -טימ ןעמונרַאפ רקיע רעד רעבָא ךיז יז ןבָאה טעברַא רעד ייב
 ןַאמטכער עלעסָאי רעקירָאי-20 רעד ןעוועג זיא תונברק יד ןופ רענייא
 ,ןַאמטַאלב רעקירָאי-16 רעד ןברק רעטייווצ רעד ,(םניב-השמ ןופ ןוז)
 רעסַאװ קיצומש טימ בורג ַא ןיא ןרָאװעג ןּפרָאװעגנײרַא ןענייז יז
 ,ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןטרָאד ןוא

 ןיא .רערעווש ןרָאװעג טעברַא יד זיא רעקירטקעלע יד ייב ךיוא = |
 -ךלָאג קילארשי ןוא ללה רעדירב יד ןרָאװעג קנַארק ןענייז ךָאװ ןייא
 ןט10 םעד זיא סַאלב ףסוי ךיוא .,ןברָאטשעג ןענייז עדייב ןוא גרעב
 ןעו ,טײקכַאװש ןופ געוו ןפיוא ןלַאפעג טעברַא רעד וצ קידנעייג ינוי
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 ןענופעג ןיוש םיא רימ ןבָאה ,ְטעברַא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז רימ
 | ,ןמיומ ַא קָאלב ןרַאפ ןגיל

 רעסיגניצ קילארשי ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא 1942 ינוי ןט20 םעד
 ,14 קָאלב ןופ "ןטסניד-ןבוטש , יד ,םירבח ענייז ךרוד

 ,"ָאדנַאמָאק-רעדנָאז, עיינ ַא ןרָאװעג ןעמונעג זיא ינוי ןט92 םעד
 -ָאק-ןטיוט , רעקיזָאד רעד ןיא ןלַאפעגנירַא ןענייז זדנוא ןופ עכעלטע
 ,גייװצנעזָאר םהרבא ,םופנעשרעה היעשי ,ןײטשדלָאג לבייל :"ָאדנַאמ
 ַא יװ טעברַאעג ןמרָאד טָאה טרעניילק רעטלַא ,ַא"א רעבמַא השמ
 -רעדנָאז יד .עטיומ יד ייב ןייצ ענעדלָאג יד ןעמענוצסױרַא ,טסיטנעד
 יד ןפלָאהעגסױרַא ליפ רעייז ןוא ןסע ןטימ טַאהעג טוג טָאה עדנַאמָאק
 ןײטשדלָאג לבייל .טרעגנוהעג קרַאטש ןבָאה סָאװ רעמָאדַאר עקירעביא
 ,רעמָאדַאר עלַא רַאפ טגרָאזעג שפנ-תריסמ טימ טושפ טָאה (רעּפַאלק)
 מָאה ,טייהנגעלעג ַא ןענופעג רָאנ טָאה רע ןעוו ,טכַאנייב ןוא גָאטיײב
 רע סָאװ טגנערבעג ןוא קָאלב םענעסָאלשעג ןופ טעבנגעגסױרַא ךיז רע
 ,טנָאקעג רָאנ טָאה

 -עג ןסָאשרעד ױב-םוירָאטַאמערק םעד ףיוא זיא ינוי שדוח ןיא
 שדוח ןיא ,ןפױלטנַא ןלעװ טשרמולכמ רַאפ רעוַאשרַאװ קעלאומש ןרָאװ
 -םייח ,רעגייא הימחנ :ןברָאטשעג "לַאפכרוד,, ןוא סופיט ןופ ןענייז ילוי
 ןימינב ,ןירעמ ןרהא ,טנעמַאיד ףסוי ,יקסלעקיווװ ףסוי ,רעגייא םולש
 ןברָאטשעג גנופעשרעד ןופ ןענייז רעטעּפש .ערעדנַא ליפ ןוא ךייר
 ,רעווָארעשּפ ןבואר ןוא רָאיכלעמ והיעשי

 ןופ זיא ,ןעזעגמורַא 1942 רעבמעטפעס ןיא ךיז ןבָאה רימ ןעוו
 וצ ךיז ןעגנוימַאב יד ףיוא טקוקעג טינ ,החפשמ רעמָאדַאר רעזדנוא
 :"עקידעבעל ץילדנעצ רָאפ ַא ןבילבעג םיוק ,ןטייווצ םעד רענייא ןפלעה



 ָאטעג ןיא סעיציזיווקער 6
 הרדס עגנַאל ַא ןבױהעגנָא ָאטעג ןיא ךיז טָאה 1042 ינוי ףוס

 ןופ גנונעדרָארַאפ רעד טיול סעיצַאקסיּפנָאק ןוא סעיציזיווקער ענעּפָא
 ,(ייצילָאּפ-ץוש) ָאפוש רעד ןופ ףעש םעד ,רעמער ןַאמטפיוה

 ,ןגיצ ,יק) תומהב עלַא ןרָאװעג טריזיווקער ןענייז ביײהנָא ןופ
 -ַא ןַאד ָאטעג ןופ ןענייז סע ,טַאהעג ךָאנ ןבָאה ןדיי סָאװ ,(ןספעש
 ,קיטש 90 ַא ןרָאװעג טריפעגסיור

 ןלייט ןוא ןרעװָאר ָאטעג ןופ ןרָאװעג ןעמונעגוצ .ןענייז רעטעפש
 רעד וצ ןרעװָאר 3 ןרָאװעג טזָאלעגרעביא ןענייז ָאמעג ןיא ,ןרעװָאר ןופ
 טריפעגכרוד זיא עיציזיווקער יד: ,ייצילָאפ עשידיי רעד ןופ עיציזָאּפסיד

 ןכוז םייב ,ייצילָאפ רעשיליופ רעד טימ ןעמַאזוצ ָאפוש רעד ךרוד ןרָאװעג
 -ער ַא יב ןעמ טָאה ױזַא ,טריבַאר טּפָא ץנַאג ןעמ טָאה ןרעוװָאר יד
 ןעמונעגוצ ןוא ןדָאלּפוש ןיא ןרעװָאר טכוזעג רענידרַאנרעב ףיוא עיזיוו
 .,(שטָאקַאר המלש טלייצרעד'ס יוװ) ןכַאזטרעװ

 ,(סעקינװָאדָאל) ךעלקנעשליק וצ  ןעמונעג ךיז .ייז ןבָאה םעד ךָאנ |

 ףיוא עיצקַא יד -- ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא סעגופירטנעצ ןוא ןענַאקכלימ
 -רעצ עשטייד יד ןופ עיצקַא רעקיזָאד רעד ןגעוו םיטרפ ,טניה עשידיי
 . :ןעד השמ רעביא טיג םייח-ילעב

 ןעוועג ָאטעג .ןיא ןענייז גנולדיזסיוא רעד רַאפ טייצ עצרוק ַא,
 ןריפ וצ ןעגנערב םיא זומ טנוה ַא טָאה סָאװ דיי רעדעי זַא ,תועדומ
 ןיימ טריפעגקעװַא ןיהַא בָאה ךיא .,עקסווָאקַארקָארַאטס ףיוא דָאס ןיא
 .םיוב ַא וצ טנוה ןייז ןדניבוצ טזומעג טָאה זדנוא ןופ רערעדעי .טנוה
 -עמ ןַאמטּפוה-ָאפוש רעד ןוא םיריױטקָאד-רַאנירעטעװ עשטייד עכעלטע
 ןיימ .טניה עוָאּפַאר ךיז רַאּפ ןבילקעג ןוא טקוקעגכרוד יז ןבָאה רעל
 ךיא .ןווָאסַאר ַא רַאפ ןרעװ וצ טנכעררַאּפ לזמ'ס טַאהעג טָאה טנוה
 -טפיוה םעד ןופ הריד רעטַאװירפ רעד ןיא ןריפקעװַא טזומעג םיא בָאה
 -סיד ןענייז סָאװ ,טניה עקירעביא יד ,סַאג-ריצַאּפש ףיוא רעלעמ ןַאמ
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 ךרוד ןרָאװעג ןסָאשעגסױא טרָא ןפיוא ןענייז ,ןרָאװעג טריציפילַאװק
 ,"עיסימָאק ,, רעד ןופ רעדילגטימ ךיוא ,(םירמוש-דלַאװ) סעווָאיַאג עשיליופ
 רימ ןפורעג ןוא ָאטעג ןיא ןעמוקעג רעלעמ ויא רעטעפש געט רָאפ ַא
 סטנוה םעד ןגעוװ יונעג רימ ייב טגערּפעגכָאנ ךיז טָאה רעד ,ךיז וצ
 יב ןטעבעג ןוא ,ביל טָאה טנוה רעד םילכאמ ערעסָאװ ,"רעטקַארַאכ,

 ",לכיבמַאטשּפָא ןייז רימ
 ךיז ןשטייד יד ןבָאה טניה עשידיי יד טימ ךיז ןקיטרַאּפּפָא ןכָאנ

 ויא ץלַא סָאד ,סנגָאװ ןוא סעקשוָארָאד ,דרעפ עשידיי יד וצ ןעמונעג
 ןוא טַאר-ןטסעטלע םעד רַאּפ סעקשזָארָאד 2 ץוח ןרָאװעג ןעמונעגוצ
 ןרַאפ ןטקודָארּפ ןריטרָאפסנַארט םוצ דרעפ טימ ןרופ 3 ,ייצילָאפ
 ,םיתמ יד ןריפ םוצ הלגע 1 ןוא ָאטעג

 -נָא ךיז ןבָאה "גנולדיזסיוא רעצינילג, רעד רַאפ ןכָאװ רָאפ ַא
 -סעב יד ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד ,לבעמ ןופ סעיציזיווקער ןביוהעג
 ,דנַאלשטיײיד ןייק טריטרָאפסנַארט ןוא גייצמעב .טנַאװעגטעב ,לבעמ עט
 ,טײלדָאּפַאטשעג יד ןבָאה סעיצַאקסיּפנָאק ןוא סעיציזיווקער עלַא יד ץוח
 ןצרוק ןיא םעוװ ןדיי רעמָאדַאר יד טימ סָאװ ןַאד ןיוש אמתסמ קידנסיוו
 סָאװ ,ץלַא ןדיי ייב ןעמענוצוצ ןעזנייא םוש ןייק ןָא ןביוהעגנָא ,ןעשעג
 .ןרָאװעג ןלעפעג רָאנ זיא יז

 ןוא סנבעל עשידיי תיוא "סעיצקַא, ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא
 -עגכרוד ןדיי רעמָאדַאר ןבָאה סטמוג ןוא בָאה שידיי ףיוא *סעיצקַא;
 ,"ןעגנולדיזסיוא עסיורג , יד רַאּפ 1429 םישדח-רעמוז יד טבעל



 עיצאזינַאגרָא ןוא רוטקורטס
 ָאטעג רעמָארַאר ןיא ןבעל ןשידיי ןופ





 עיצַארטסינימדַא-ַאטעג יד 1

 טַאר-ןטסעטלע רעד

 ןופ טַאר-ןטסעטלע ןרעבָא; םעד ףיוא טָאה טכַאמ עשטייד יד
 יד ןריזינַאגרָא ןופ עבַאגפיוא יד טגײלעגּפױרַא "טקירטסיד רעמָאדַאד
 -ימדַא-ָאטעג רעד טימ ןריפנָא ,ןבעל ןשידיי ןופ םינינע עטסקינייוועניא
 .ןעגנונעדרָארַאּפ ןוא ןלעפַאב עשטייד יד ןריפסיוא ןוא עיצַארטסינ

 -רַאפ- ןײלַא ןַא יו ןעזעגסיוא טַאר-ןטסעטלע רעד טָאה םינפל |
 ןענַאטשעג ויא סָאװ ,םינינע עשידיי רַאפ טּפַאשרעּפרעק עקידנטלַאוװ
 -יפ-ייצילָאפ ןוא : סע-סע םעד ןופ טכיזפיוא רעטקעריד רעד רעטנוא
 -גדוי, םעד ןופ גנולטימרַאּפ רעד ךרוד) םָאדַאר טקירטסיד ןפיוא רער
 םעד ןוא טקירטסיד ןופ רָאטַאנרעבוג םעד ןופ -- ךיוא יו ,(ץַאזנייא
 א רעד ךרוד) ייצילָאפ-ץוש ןוא ָאּפַאטשעג ןופ טנַאדנעמָאק
 ,("גנוליײטּפָא רעשיטילָאּפ , רעד ןופ

 -רַאפ-טיירב ַא טיובעגסיוא זייווכעלסיב טָאה טַארד ןטסעטלע רעד
 -נולײטּפָא ,ייצילָאפ עשידיי יד -- טַארַאּפַא ןוויטַארטסינימדַא ןטגייווצ
 -נַאג ַא ןוא ץנעדיווע ,טעברַא ,טנוזעג ,תוריד ,עיצַאזיװָארּפַא רַאפ ןעג
 -הָאפ רעלַאיצָאס ןופ םינינע יד ,סעיצקעס ןוא ןטמַא ערעדנַא ייר עצ
 (ץססיט841 16010116+ סקוסאטמס2ע) .ָא.ק.שז םוצ טרעהעג ןבָאה גנוגרָאז
 ,טרָאסער רערעדנוװַאב ַא יו טעברַאעג טָאה סָאוװ

 -עג ןענייז עטמַאַאב ערעכעה בור סָאד ןוא טַאר-ןטסעטלע רעד
 -ַאב רעשידיי רעד ייב תובישח רעּפַאנק ץנַאג ַא טימ ןטַאנימָאנ ןעוז
 -ברָאהעג ַא ןעזעג יז ןיא טָאה רעבָא טכַאמ עשטייד יד ,ננורעקלעפ
 -עדרָארַאּפ ןוא ןלעּפַאב עריא ןריפוצסיוא ףיוא טנעמורטסניא ןעמַאז
 רעביא ןשרעה וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ייז טָאה סָאד ןוא ,ןעגנונ
 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 טרעדנוועגּפָא טייהרענעגנוווצעג ןדיי יד ןענייז סָאטעג יד ךרוד
 עיצַארטסינימדַא עשידיי יד ןוא טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןרָאװעג
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 יא רָאנ ,אפוג ןדיי יד ןשיווצ ןעגנויצַאב יד טרילוגער זיולב טינ טָאה
 ןייא ןופ ןדיי יד ןשיװצ רעלדניברַאפ רעקיצנייא רעד ןרָאװעג ךיוא
 ,טייז רעטייווצ רעד ןופ טכַאמ רעשטייד רעד ןוא טייז

 -ַאב רעשידיי רעד ףיוא טגײלעגּפױרַא ןבָאה םילשומדָאטעג יד
 ןופרעד ןבָאה ןוא ןלָאצּפָא ןוא ןרעייטש ייר עצנַאג ַא גנורעקלעפ
 טפייפעג טָאה ָאמעג ןיא .ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,יירפ ץנַאג ןסָאנעג ןיילַא
 טבױלרעד ךיז טַארנדוי .םעד ןופ רעדילגטימ יד ןבָאה ,תולד רעד
 ,ךס ַא רעייז

 .סעיגעליווירפ עלעיצעפס טַאהעג ןבָאה טַארנדוי ןופ רעדילגטימ
 ףיוא טפירשפיוא ןַא טימ דנַאב ןסייוו ַא םערָא ןפיוא ןגָארט ןגעלפ ייז
 ןיא ,"גנורעקלעפעב ןעשידיי רעד טַאר-ןעטסעטלע-רעבָא רעד; :שטייד
 דנַאב רעד דוד-ןגמ רעולב ַא ןעוועג זיא דנַאב םעד ןופ טימ רעד
 .רעריפ-ייצילָאפ ןוא - סע-סע םעד ןופ לפמעטש ַא טַאהעג ךיוא טָאה

 יב טמַא רעקיטכיו ַא רָאנ - .ייציל ָאפ עשידיי יד
 ייצילָאּפ עשידיי יד ןעוועג זיא עיצַארטסינימדַא-ָאטעג רעשידיי רעד
 ,ןרָאװעג טסוװַאב ןיוש זיא'ס ןעוו ,1941 ץרַאמ ףוס ,(טסניד-סגנונדרָא)
 ןויירק עסיוועג ןבָאה ,ייצילָאּפ עשידיי ַא ןרעװ טריזינַאגרָא זומ'ס זַא
 -ָאּפ רעד ןיא זַא ,טניימעג םָאדַאר ןיא טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ
 -ידיי יד ה"ד ,"סעקַאשונָארָאכדָאפ , ג"ַא יד ןטעברַא ןייג ןּפרַאד ייציל
 טקידנעעג טָאה סָאװ ,גנודליב רערעכעה ןוא רעלעטימ טימ טנגוי עש
 -וקעגרָאפ זיא ןינע םעד ןגעוו ,ןריציפָא רַאפ ןלוש עשיליופ יד טכוזַאב רעדָא
 ךיז טָאה טייהרעמ יד ןוא "סעקַאשזנָארָאכדָאּפ , יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמ
 ןופ טייהרעמ יד יו טקנוּפ ,ייצילָאּפ רעד ןיא ןטעברַא ןופ טגָאזעגּפָא
 -עג ךיוא "סעקַאשונָארָאכדָאּפ , יד .ןבָאה גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד
 טעברַאנעמַאזוצ ןופ טנעמורטסניא ןַא ןייז טעוו יײצילָאּפ יד זַא ,ןטלַאה
 ןיא זַא ,טניימעג בייהנָא ןופ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עקינעי יד ,טנַאּפוקָא ןטימ
 ,ןטנעמעלע ערעכעלרע ןוא ערעסעב יד ןטעברַא ןייג ןפרַאד ייצילָאפ רעד

 -עג יד זַא ,ךיז קידנסיוורעד ןרָאװעג טליקעגֿפָא ךיוא רעטעפש ןענייז
 ,ןשטנעמ עריא ךיוא ןיירַא יִיצילָאפ רעד ןיא "טרידנעמָאקער, ָאּפַאטש

 ןט1 םעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאדַאר ןיא ייצילָאפ עשידיי יד
 רעשידיי רעד ןופ רָאטַאוינַאגרָא ,טַאר-ןטסעטלע םעד ךרוד 1941 לירּפַא
 טימ ברוקמ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעגייג םיכַאָאי ןעוועג זיא ייצילָאפ
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 ,טמַאסטעברַא ןיא טייקיטעט רעקידרעירפ ןייז תעב ְךָאנ ןשטייד יד
 ַא ןופ עלעטש רעד ףוא ;טנַאדנעמָאק-ייצילָאּפ ןרָאװעג זיא רעגייג
 -צייו עפיל רבח רעטונג ןייז טצעזַאב ךיז טָאה רָאטקעפסניא-ייצילָאפ
 םהרבא דניירפ ןייז טכַאמעג רע טָאה טנַאטוידַא ןייז רַאּפ ;רעלדנעה
 קירנעה ןרָאװעג זיא ץינילג רעד ףיוא טנַאדנעמָאק-ייצילָאפ ,רענייזו
 ,רעדורב ַא סרעגייג -- רעטערטרַאּפ ןייז ,ןייטשנערָאב

 -רַאפ ךיז ןענעק'ס זַא ,תועדומ ןרָאװעג ןעגנָאהעגסױרַא ןענייז סע
 -עג ,רָאי 21 ןופ רעגניי טינ טיילעגנוי עשידיי -- ןטַאדידנַאק ןביירש
 יד זַא ,ןעועגסױרָאפ ןבָאה ןדיי עסיוועג יװ ױזַא ,רעטילימ ןיא עטניד
 -טנעמ לייט ַא רעטעפש ךיז ןבָאה ,עקוווצַאלּפ עמוג ַא זיא ייצילָאפ
 ןימ םעד רַאפ .,(לו 8000 ויב -- זיירפ) ןיהַא טפיוקעגניירַא ןש
 -רעמילימ ןוא רעטלע עגונב ןעגנורעדָאּפ יד ןיוש ןענייז ןטַאדידנַאק
 ,..קיטכיוו ןעוועג טינ טסניד

 רעט1 :"ןקריצעב , 2 ףיוא ןעוועג טלייטעצ זיא ייצילָאפ עשידיי יד
 ,10 טָאטש-עטלַא ץַאלּפ ףיוא טרָאציז ןטימ ָאטעג ןסיורג ןיא קריצעב
 יד ,4 עינטָאלב ףיוא טרָאציז ןטימ ץינילג רעד ףיוא -- קריצעב רעט2
 -צילָאפ 100 ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג ןסיורג ןיא יײצִילָאפ עשידיי
 ,ןַאמ 40 ַא -- ץינילג ףיוא ,ןטנַא

 :טרעהעג בייהנָא ןיא טָאה ייצילָאפ רעד ןופ סעבַאגפיוא יד וצ
 -ץג ןיא ןוָאלנײרַא טינ ,גנעגסױרַא-ָאטעג יד יי ךַאװ רעד ףיוא ןייטש
 -עהעג ַא ןָא ןדיי ןייק ָאטעג ןופ ןזָאלסױרַא טינ ןוא עדמערפ ןייק ָאט
 -ָאק-ייצילָאפ רעד ייב טקנוּפלמַאז םוצ ןלעטשוצ ;שינעביולרפד רעקיר
 ןופ גנוזייוונָא רעד טול רעטעברַא עשידיי טנעגניטנָאק םעד עדנעמ
 ,ןלורטַאּפ עקיטכַאניײב ,ָאמעג ןיא גנונעדרָא יד ןטיה ,טמַאסטעברַא םעד
 טפרַאדעג ןבָאה ייז ,"ןטנַאיצילָאפ-ריװער, ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 -לעוו ,ריװער-ַאטעג םעד ןיא דנַאטשוצ ןרַאטינַאס ןפיוא ןבעג גנוטכַא
 ,ןרָאװעג טלייטעגוצ ייז זיא רעכ

 םַאהעג ןבָאה יז ,ןרידנומ ןייק ןגָארטעג טינ ןבָאה ןטנַאיצילָאפ יד
 טימ ,ייצילָאּפ רעשיליופ רעד ןופ ןעלטיה יד וצ עכעלנע ,ןעלטיה טַאנַארג

 יד ףיוא ןבָאה "ןריציּפָא, יד .ןָאטעשז-דוד-ןגמ ַא טימ ןוא ןסַאּפמַאל עטיור
 ןוא ,סנרעטש 4 ויב שזַא -- ךָאנ גנַאר ןטיול ,סנרעטש ןגָארטעג ןעלטיה
 .ָאטעג םענופ ןסַאג עקידכשוח יד רעביא ,מרידַארַאּפ עטצופרַאּפ ןבָאה



 םאדאר ןשידיי ןופ ךובקנעדנא 14

 רעדנעב עלעג ןגָארטעג ןטנַאיצילָאפ יד ןבָאה םערָא ןטכער ןפיוא
 ,שילופ ןוא שטייד ףיוא "טסניד-סגנונדרָא עשידיי, טפירשפיוא ןטימ
 -יפברוד טגעלפ ןוא סעינַאּפמָאק ףױא טליימעצ ןעוועג זיא ייצילָאפ יד
 ןשידי םענופ חטש ןפיוא ןעמוקרָאפ ןגעלפ ןעגנוביא יד .ןעגנוביא ןר
 טיובעג ןעוועג זיא ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ןימַאלוגער דעד ,לָאטיּפש
 רעלַאנָאסרעּפ רעד ,ייצילָאפ רעשיליופ רעד ןופ ןימַאלוגער ןטיול
 -נוא ,ןריציּפָא ףיוא טלייטעג ךיז טָאה יײצילָאּפ רעד ןופ לעטשנעמַאװצ
 ,ןטנַאיצילָאפ עכעלנייוועג ןוא ןריציפָארעט

 -ערקעס ערעייז טַאהעג ןבָאה "ןקריצעב,, יד ןופ סעדנעמָאק יד
 -ץיצַאוטיס , ענעפורעג ױזַא ןבעגּפָא גָאט ןדעי ןגעלפ עבלעװ ,ןטַאירַאט
 -ָאפ רעשיליופ רעד ןיא ןוא ייצילָאּפ-ץוש רעשטייד רעד ןיא "ןטרָאּפַאר
 ןרַאפ ןשינעעשעג יד ןבעגרעביא ןעמ טגעלפ ןטרָאּפַאר יד ןיא ,ייציל
 .הבנג ןופ ,לגומש ןופ ןלַאפ ,ןטסערַא לָאצ יד ,גָאט םענעגנַאגרַאפ
 -ילָאֿפ ַא ןעוועג זיא עדנעמָאק-ייצילָאפ רעד ייב ,לג"דא עיצוטיטסָארפ
 -לע םענופ גָארטפיױא ןטיול ןצעזנייַא טנעלפ'מ ןכלעוו ןיא ,טסערַאדייצ
 ןלָאצ םינ רַאפ ,טעברַא רעד וצ ךיז ןלעמש טינ רַאפ ,טַאר-ןטסעט
 ןופ רעדילגמימ ,עטמַאַאב ןקידילַאב רַאּפ ,חבנג רַאפ ,ןרעייטש ןייק
 רעדָא םיללכ ערַאטינַאס יד ןטיהפָא טינ רַאפ ,ייצילָאפ ןוא טַארנדוי
 לייט רעבָא ,ןפָארמשטלעג טמיטשַאב ןעוועג ןענייז ןהעש-ייצילָאּפ יד
 עלַא ןופ רעטסעיער ַא טריפעג טָאה ייצילָאפ יד .טסערַא ךיוא לָאמ
 -בָא ןריפכרוד יז טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ,סעקטוטיטסָארּפ
 ךיז שיטַאמעטסיס ןלָאז יז סעקטוטיטסָארּפ יד ןעגניווצ וצ ידכ ,סעװַאל
 - ,לָארטנָאק רערַאטינַאס רעד וצ ןלעטש

 ןוא דרעפ יד ןופ רעטסעיער ַא טַאהעג ךיוא טָאה ייצילָאפ יד
 וצ ןעוועג ביוחמ ןענייז עכלעוו ,יד ןופ סרעדנוזַאב ,ָאטעג ןיא רענעגעוו
 ' ,ןשטייד יד רַאּפ ןטעברַא

 -עגנָא טָאה ייצילָאפ רעד ןֹופ טַאירַאטערקעס-טּפיױה םעד טימ
 ,םעד ךָאנ םישדח ייווצ ,שילַאק ןופ רענטיס ןָאעל 'װדַא טריפ
 ןרָאװעג טרינימָאנ רענטיס זיא ,ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא ייצילָאּפ יד יו
 ,רעטערטרַאפ סרעגייג רַאּפ טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד

 ייצילָאּפ עשידיי יד טגעלפ ָאפַאטשעג ןופ גנורעדָאּפ רעד ףיוא
 זיא קעווצ םעד וצ ,"רעהרַאפ םוצ , ןיײרַא ָאּפַאטשעג ןיא ןדיי ןלעטשוצ
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 ךיז ןבָאה עכלעו ,ןטנַאיצילָאּפ 10 ןופ ןָאטולּפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג
 -פעשַאב ןעוועג רעירפ ןענייז ןעצ עלַא .ןעמונרַאפ טימרעד לעיצעפס
 -ילָאפ יו יז ןענייז רעמעפש ןוא עד-סע ןיא רעטעברַא יוװ טקיט
 ,ייצילָאפ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טקישעגרעביא ןטנַאיצ

 רקיע רעד ךיז טָאה גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ גנוזיּפשַאב יד = -
 ,עמרָאנ עכעלשדוח יד יד לייוו ,גרַאװנסע ןופ לגומש ןפיוא טציטשעג
 ,עיצַאזיװָארּפַא רעלעיציפָא רעד ךרוד ןרעוו טלייטעגוצ טגעלפ סָאװ
 ןרָאװעג טריפעג זיא לגומש רעד .געט 3--2 ףיוא טקעלקעג םיוק טָאה
 --ייצילָאפ רעד ןופ ןוא טַארנדוי םעד ןופ המכסה רעליטש רעד טימ
 ךַאװ ןטלַאחעג ןבָאה סע ּוװ ,גנעגסױרַאדָאטעג יד ךרוד ,גנוריפנָא
 םימוכס ערעסערג ןרעװ טריפעגניירַא ןגעלפ ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי רָאנ
 ַא ןעװעג סָאד זיא גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד רַאּפ .ןטקודָארפזייפש
 -עג רעדנוװַאב ייברעד ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ךס ַא רעבָא ,ךַאז עסיורג
 ןעמ .."ןעזעג ןבָאה ייז, סָאװ רַאפרעד רָאנ טלעג-ץרחי-אל ןעמונ
 ,הסנרפ עצנַאנ ַא טכַאמעג ןופרעד ךיז טָאה

 טסניד-סגנונעדרָא רעד ןופ טפַאשרעריפנָא יד זיא 1042 ינוי ןיא
 ןפיוקרעביא ןווורפ ןופ גנוקידלושַאב רעד רעטנוא ןרָאװעג טריטסערַא
 -צייוו ,רענייוו ,רעגייג ןרָאװעג טריטסערַא ןענייזי'ס .עד-סע ןופ עטמַאַאב
 -סיוא רעסיורג .רעד זיב הסיפת ןיא ןטלַאהעגּפָא ייז טָאה'מ .רעלדנעה
 -קעװַא ןכָאנ .טריטרָאפעד ןדיי עלַא טימ ןעמַאװצ טלָאמעד ןוא גנולדיז
 רענטיס ןָאעל יװדַא ןרָאװעג טרינימָאנ טנַאדנעמָאק סלַא זיא ייז ןקיש
 ןוא ןײטשרעמַאה קירנעה ר"נמ רעירפ -- רעטערטרַאפ ןייז סלַא ןוא
 -וק ןעמוקעג זיא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןײטשרעמַאה ןעוו ,רעמעּפש
 ,יקסווָאקנימ קעטול ןיא דירפ ַאב

 ,1042 רַאורבעּפ ןיא ,ָאטעג ןיא עיצקַא רעטשרע רעד תעב
 -עד ןוא טריטסערַא ןטנַאיצילָאפ עשידיי 3 ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןענייז
 ןענייז 1042 לירּפַא ןיא עיצקַא רעטייווצ רעד תעב .ןרָאװעג טריטרָאּפ
 ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי 20 ןעוועג עטריפעגסורַא יד ןשיווצ

 ןגעו גנוניימ עניײמעגלַא ןַא ןגָאװצסױרַא רעווש זדנוא זיא סע
 רימ  ןענייז טנעָאנ וצ ,ָאטעג ןיא ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ לָאר רעד
 ןדיר רימ ןעװ ,רבדב עגונ ליפ וצ ןוא ןשינעעשעג עשיגַארט יד ןופ
 עלַא יד טינ רימ ןעניימ ,ןײמעגלַא ןיא ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןגעוו
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 ןסיירטימ טזָאלעג טינ ךיז ןטנַאיצילָאּפ קידנעייז ןבָאה סָאװ ,םידיחי
 ךיז ייצילָאּפ עשידיי יד טָאה רעבָא ללכ ךרדב .םָארטש ןקיצומש ןטימ
 -קַא ענעדיישרַאפ יד ייב טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןצונסיוא טוָאלעג
 יד רעבָא ,ןעמַאנסױא ןעוועג ןענייז םיוועג ."ןעגנולדיזסיוא, ןוא סעיצ
 -ידיי רעד וצ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולעטשנייא עניײמעגלַא
 ,עויטַאגענ ַא ןעוועג זיא ייצילָאפ רעש

 ,סָאד ייצילָאפ רעשידיי רעד ןייז לחומ טינ ןענעק ןדיײ-ָאטעג יד
 ןגָאװצ יד ךרוד ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז טָאה יז ןופ טייהרעמ יד סָאװ
 רעדרעמ יד סָאװ ,ןבעל געט לסיב ַא ןופ זיירפ ןרַאּפ .םיחצור יד ןופ
 טסואימעג טינ ךיז יז ןבָאה ,ןעקנעש תוחפשמ ערעייז ןוא יז ןגעלפ
 ,"טעברַא, רעד ייב ייז ןפלעהוצוצ

 רעד ןיא זַא ,טקַאּפ רעד ןרעװ ןגיוושרַאפ טינ ךיוא רָאט סע
 ענעברָאדרַאפ ןעוועג ןענייז ,סרעריּפנָא יד ןשיוצ רקיע רעד ,ייצילָאּפ
 ןבָאה סָאװ ,עכלעוַא ךיוא ןוא קלָאפ ןופ רעטעררַאפ ענעּפָא .ןטנעמעלע
 ןבָאה ןוא גָאטליױװ ןופ לַאװק ַא וצ יו "טכַאמ , רעד וצ טּפַאכעגוצ ךיז
 -עג ערעייז ןופ ןובשח ןפיוא ןבעל שירעדנעוושרַאפ ,ןוָאלעצ ַא טריפעג
 ,רעדירב עטקינייפ

 -נסע ןגרָאזַאב ןטימ -- .גנולייטּפָא- עיצַאזיווָארּפַא יד
 -ָארּפַא רעד ןעמונרַאפ ךיז טָאה גנורעקלעפַאבדָאטעג רעד רַאּפ גרַאװ
 ףסוי ,וָאלסעל השמ טריפעגנָא טָאה'ס ןכלעו טימ ,לײטּפָא-עיצַאזיװ
 ,(רעטלַאװרַאפ-ָארויב) רעגייא היעשי ,(טרָאסער-ףיוקנייא) ןַאמלעטש
 -דלָאג ללה ,(סעטרַאקזייפש ןופ גנולייטרַאּפ ןוא ץנעדיווע) סַאלב ףסוי
 לשרעה ,סיורמטשנעשרעה ןימינב ןפליהעג יד ןוא (רעניזַאגַאמ) גרעב
 טלייטעגרעדנַאנופ ןגעלפ ןטקודָארּפ יד .יקסװַאלסיזדָאװ ןוא ןַאמטכיר
 -לעװעגדןָאיַאר ענעפַאשעג לעיצעפס יד ךרוד גנורעקלעפַאב רעד ןרעוו
 רעד ןעוועג ןענייז טַארטסיגַאמ םעד ןופ ןעניױזַאגַאמ-טנַאיווָארּפ יד .רעב
 ,ץלַאז ,רעקוצ ,ןפיורג ,לעמ ןעמוקַאב טגעלפי'מ ןענַאװ ןופ ,רוקמ-טפיוה
 טמיטשַאב ןענייז סָאװ ,סעמרָאנ יד טול ץלַא -- דַאלעמרַאמ ,סטעפ
 ,ןדיי רַאפ ןרָאװעג

 -ץיצַאזיװָארּפַא רעד טָאה ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא'ס ןעוו
 ןעוועג ןענייז סעמרָאנ יד ,סעטרַאקזייּפש ענעגייא ןבעגעגסױרַא לײטּפָא
 -עג טינ ןעמ טָאה גנולייטוצ-זייפש רעטרימרָאנ רעד ןופ ,עפַאנק רעייז
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 -קודָארּפ סעפע ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ יד טינ ןעוו ןוא ,ןבעל טנעק
 -נוה ןופ ןברָאטשעגסױא ןדײ-ָאטעג רערעמ ךס ַא ןטלָאװ דצה-ןמ ןט
 ;רעג

 ,תוצמ -- ףליה רעשידנעלסיוא ןופ ןלַאפ עכעלטע ןעוועג ןענייז סע
 יד ךרוד ןרָאװעג טפיוקרַאפ רעבָא ןענייז סָאװ  ,ַא"א ןוורעסנָאקשיילּפ
 רעד ןעמונעגוצ טָאה טלעג סָאד ,ןזיירפ ערעייט וצ ןטפעשעגדןָאיַאר
 ,טַאר-ןטסעטלע

 טייצ ןופ ןגעלפ סָאװ ,ןכיורבסימ יד ןוא גנולייטוצ ערעגָאמ יד
 עטרעטיברַאפ ןפורעגסױרַא טפָא ןבָאה ,ןרעװ טקעדעגפיוא טייצ וצ
 -ּפָא-עיצַאזיװָארּפַא םעד ןופ גנוריפנָא רעד עגונב ןפרווורָאפ ןוא תונעט
 ,סיורג רָאג ןטרָאד טעבנג ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי יד לייט

 רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעװ - .טמַאסגנוניווו רעד
 -עגנָא ךיוא ןענייז'ס ןוא תוחפשמ ערעייז טימ ןשטייד יד ןופ ףױלעגנָא
 עכלעװו ,ןטיבעג עשיליופ יד ןופ ןקַאילָאפ םָאדַאר ןייק ןעמוק
 וצ קיטיינ ןרָאװעג זיא ,"ךייר , ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןענייז
 -וצ ןבָאה טמַא םעד טימ ,טמַאסגנוניוװ ַא טַאר-ןטסעטלע םייב ןּפַאש
 ,דניקסיז ןבואר ןוא סַאלב ףסוי ,ןַאמלעטש ףעזוי טריּפעגנָא טשרע
 ָאטעג ןרַאפ בייהנָא ןיא  ,ןייבשיפ ןוא בילטָאג רזעילא -- רעטעפש
 -ערג ןיא ןדיי עזָאלמיײה יד רַאּפ ןעגנוניוװ ןלייטוצ טמַא רעד טגעלפ
 -ירפ יד יופ חטש-ןױװ םעד קידנכַאמ רעגנע ,תוריד עשידיי ערעס
 ,ןרָאטַאקָאל עקידרע

 -ערגרַאפ טמַא רעד זיא ,סָאטעג יד ןרָאװעג ןּפַאשעג ןענייז'ס ןעוו
 עלַא ןצעוַאב טפרַאדעג ןעמ טָאה סָאטעג עדייב ןיא  ,ןרָאװעג טרעס
 ,טָאטש ןלייט ערעדנַא ןיא טניוװעג רעירפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעמָאדַאר
 רעטנוא טעברַאעג טמַאסגנוניוו רעשידי רעד טָאה סָאטעג יד זיב
 טמַאסגנוניווװ ןשימָאטש םעד ןופ ןעגנוזייוונָא יד טול ןוא גנוריּפנָא רעד
 -פָא ןַא ןרָאװעג טמַא רעד זיא ָאטעג ןיא רעמעפש ,טַארטסיגַאמ םייב
 ,טַאר-ןטסעטלע םייב גנולייט

 -ּפָא עבָארג ןעמונעג טּפָא טמַא רעד טָאה הריד ַא ןבעג רַאפ
 ןיא ןדיי יד ןרַאּפשנײרַא סָאד ,(ןטמַאַאב ןרַאּפ ,,,ןוא טמַא ןרַאּפ) ןלָאצ
 טמַאסגנוניווז ןיא ןכיורבסימ יד ךיוא ןוא טפַאשגנע רעכעלגערטרעדמוא ןַא
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 עסױרג ַא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ייב ןפורעגסױרַא בָאה אפוג
 ,גנורעטיברַאּפ

 -ינַאס ןרעביא טכיזפיוא םעד -- .גנולייטפ ָא - טנוועג יד
 -עג טָאה סָאטעג עדייב ןיא ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןוא ןרָאמ
 ר"ד טָאה גנולייטּפָא רעד טימ טריּפעגנָא ,גנולײטּפָא-טנוזעג יד טַאה
 עשידי עדייב טרעהעג ןבָאה גנולייטּפָא רעד וצ ,שטיוװָארעדנעש .נ
 -עדיפע רעד ןוא עקסווָאקַארקָארַאטס ףיוא רענײמעגלַא רעד) ןלָאמיּפש
 ,ָאטעג רעצינילג ןוא ןסיורג ןיא ןסנַאלובמַא 2 ןוא (ָאקסיזָאבָא ףיוא רעשימ
 -נייא עשיטקַאליּפָארפ ,עשירָאטַאגילבָא ןריפכרוד טגעלּפ לייטּפָא רעד
 -קעפניועד ןוא (גנוזױלטנַא) סעיצקעסניזעד עכעלנעורעפ ,ןעגנוצירפש
 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה לייטּפָא םעד ןופ תושר ןיא ,תוריד ןופ סעיצ
 -בַאּפ סנייטשרעג ןופ םינינב יד ןיא עקסווָאקַארקָארַאטס ףיוא דָאב יד
 םגעלפ לײטּפָא םייב קיײטּפַא יד ,םוירָאטַאלָאזיא ןַא -- ךיוא ןוא קיר
 ,טסיזמוא ןצנַאג ןיא רעדָא לָאצּפָא םעניילק ַא רַאּפ תואופר ןבעגסױרַא

 טרעוו גגורעקלעפַאבדָאטעג רעד ןופ טנוזעג ןרַאּפ גרָאז רעד ןגעוו
 ,לטיפַאק ןרעדנוזַאב ַא ןיא רעטייוו ןבירשעג תוכיראב

 -ונרַאפ ךיז טָאה טמַאסטעברַא רעד - .טמַאסטעברַא רעד
 -וצסיוא ידכ ,טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ רעטעברַא ןלעטשוצ ןטימ ןעמ
 ךיז רַאפ טַאהעג טָאה טמַא רעד ,(ןעיירעּפַאכ) "סעקנַאפַאל , יד ןדיימ
 םלָאװעג טינ טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד -- טייז ןייא ןופ
 -ורב יד -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ;אנוש ןקיטולב ןרַאפ ןטעברַא ןייג
 -רַא עטסיזמוא יד טא טלָאװעג טָאה סָאװ ,טכַאמ עשטייד עלַאט
 ,ןדיי יד ןופ טעב

 'פָארּפ טלעטשעג טמַא םעד ןופ שארב ךיז טָאה ביײהנָא ןופ
 -בשוח רעקיטלָאמעד רעד ןיא טבױלגעג טָאה סָאװ ,ןַאמצרָאװ

 -עוש יד ןכַאמ רעגנירג וייװלימ שטָאכ ןענעק וצ טייצ רעקיד
 -סטעברַא ןטימ טריפעגנָא רעבָא טָאה רע .טעברַאגנַאװצ ןופ טסַאל ער
 -ייג לרָאּפ סָאד ןעמונעגרעביא טָאה גנוריּפנָא יד ,טייצ עצרוק ַא טמַא
 ןופ טייחרעמ רעד ייב -ןרָאװעג טסַאהרַאּפ זיא טמַא רעד ןוא ,ץ"כ--רעג
 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 םעד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןעוועג טמַא רעד זיא 1940 רעמוז זיב
 סע-סע ןופ טכיופיוא רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןוא טַאר-ןטסעטלע
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 סָאװ ,םור רעטערטרַאּפ ןייז ןוא ַאלַאמָאט רעריפמרוטשטפיוה םעד ךרוד
 -רַא רעד זיא 1940 רעמװ .טמַאסטעברַא ןיא ןעמוק גָאט ןדעי ןגעלפ
 רעשידיי ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעטסיימרעגריברעבָא םוצ רעבירַא טמַאסטעב
 ןיא ,טמַאסטעברַא .ןשיטָאמש םעניײמעגלַא םייב "ץַאזניא-סטײברַא
 -רַא ןשידיי םעד רעביא םינוממ עטקעריד יד ןענייז ןטייצ ענעדיישרַאפ
 ,ָאלירװַאג ,קַאיװָאכַאטס ןעוועג טכַאמ רעשטייד רעד דצמ טמַאסטעב
 ,קינַאי ןוא רעדיינש

 ץנַאג ַא ןעװעג רעטעברַא ףיוא גנורעדָאּפ יד זיא ביײהנָא ןופ
 סָאװ ,ןדיי יד טגעלפ טמַאסטעברַא רעד .גָאט .ַא 100 זיב -- עניילק
 -ינײשַאבסטעברַא, עלעיצעפס ןבעגסױרַא ,טעברַאעגּפָא גָאמ םעד ןבָאה
 ,"סעקנַאפַאל , יד ןופ ןעײרּפַאב זייוולייט ייז טגעלפ סָאד ןוא "ןעגנוק
 ףיוא ןסקַאװעג ןענייז רעטעברַא ףיוא ןעגנורעדָאפ- יד ןעוו ,רעטעפש
 זיא ,1000 רעביא זיב--טייצ רעטצעל רעד ןיא ןוא גָאט ַא טרעדנוה 6-5
 -רַא רעד ,ןדיי יד רַאפ הרצ עתמא ןַא ןרָאװעג גנַאװצסטעברַא רעד
 ןייג וצ ןעגניווצ ייצילָאפ רעשידיי רעד ךרוד טּפָא טגעלפ טמַאסטעב
 ,לג"דא טלעגפיוקסיוא ןעמענ ,טעברַא רעד וצ

 -קנופ יד טריפעגסוא טָאה-גנולייטפָא עשידירוי יד
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאּפ טכירעג ןכעלרעגריב ןימ ַא ןופ סעיצ
 סָאװ ,םינינע יד טימ ןעמונרַאפ ךיז קיטייצכיילג טָאה ןוא םָאדַאר ןיא
 ,ןטַאקָאװדַא ךרוד ןרעוו טריפעגסיוא ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא ןגעלפ סע

 ,רענטיס ןָאעל 'װדַא טריּפעגנָא לייטפָא ןטימ טָאה בײהנָא ןיא
 ךָאנ .ייצילָאּפ רעשידי רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעקידרעטעפש רעד
 םענופ שארב זיא טייצ עסיוועג ַא ,סופסייוו ווַאלסידַאלװ ר"נמ -- םיא
 -עברַא רעטנַאקַאב רעד ,יולברעטסנעפ ר"ד 'װדַא ןענַאטשעג לייטּפָא
 .עקָארק ןופ רעוט-רעמ

 סױרג םימ ןרָאװעג טריפעג זיא לייטּפָא רעשידירוי רעד
 -ַאב רעשידיי רעד ןופ פען יד רַאפ גרָאז ןוא טייקנבעגעגרעביא
 ,גנורעקלעפ

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנול ייטפ ָא -ץנעדיווע יד

 -ייד רעד ןופ לעּפַאב ןטיול 1941 ינוי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא גנור
 ,טַאר-ןטסעטלע םעד ןופ רָאטקעס ַא יו ,טכַאמ רעשט
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 -נעה ןוא ןייבשיפ בקעי ןעוועג ןענייז לייטּפָא םעד ןופ רעריּפנָא
 זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ,ףליהעג סלַא יקסװָאקשטעמַאז קיר
 -רַאק טריפעג טָאה לייטּפָא רעד .,רעריּפנָא ןרָאװעג יקסוװָאקשטעמַאז
 ןטױל ,ךַאפ ,גנַאגרָאא ,טכעלשעג ןטיױל סָאטעג עדייב ןופ סעקעטָאמ
 ןופ ץנעדיווע ןַא ןעוועג ךיוא זיאיס ,ןסערדַא יד טול ןוא תיב-ףלא
 יד טריפעגסוא ךיא טָאה לײטּפָא רעד .ןגיצ ,יק ,דרעפ ,סנגָאװ
 ,ָארויב-סגנודלעמ ַא ןופ ןטכילפ

 ,ָאפַאטשעג יד ןסָאנעג טָאה ליימּפָא םעד ןיא טעברַא רעד ןופ
 -ָאּפַאטשעג יד ןעמוק ןגעלפ טסערַא ןַא רַאפ רעדָא "עיצקַא, ןַא רַאפ
 -רַאק יד ןיא ןכוז ןעמענ ןיילַא ךיז ןוא עטמַאַאב עלַא ןקיטיײזַאב ,טייל
 טרעדָאּפעג ייז ןבָאה "גנולדיזסיױא, רעצינילג רעד רַאפ ,סעקעטָאט
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ המישר ַא ןלעטשוצ ייז לָאז'מ

 ןבָאה "גנולדיזסיֹוא  רעסיורג רעד רַאפ ךיוא .ָאמעג רעצינילג םעניא
 יז רעבָא ןדי ענעבילבעגרעביא עלַא ןופ המישר ַא טרעדָאפעג ייז
 .ןעמונעגּפָא טינ ןיוש המישר יד ןבָאה

 ךרוד גנורעקלעּפַאב רעשידי רעד ןפלעה טגעלפ לייטּפָא רעד
 ןגעלפ סָאװ ,עקינעי יד ןדלעמנייא םייב סעטַאד עוויטקיפ ןביירשנייא

 ןענייו'יס ,רעטרע ערעדנַא ןופ רעדָא דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ןעמוקקירוצ
 סָאװ ,ןדיי ןופ סעקעטָאטרַאק עצנַאג ןטכינרַאפ ןופ ןלַאפ ןעוועג ךיוא
 ,טכַאמ רעשטייד רעד דצמ רַאּפעג ַא טָארדעג טָאה יז

 טימ--.גנולייטפ ָא-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה יד
 ,יקצינַאס ףלָאװ טריפעגנָא טָאה לײטּפָא-עירטסודניא ןוא -סלדנַאה םעד
 יד ןקידייטרַאפ סָאד טרעהעג טָאה לייטּפָא םענופ סעבַאגפיוא יד וצ
 ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא יד .,ןעגנומענרעטנוא עשידיי ןופ טכער
 -רַאפ עסיוועג ןעמוקַאב וצ ידכ ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב ןצנעוורעטניא
 עשידיי ענעזעוועג יד ןופ טכער יד ןקידיײטרַאּפ ןיא ןוא ןעגנורעטכייל
 ,סנגייא רעייז ףיוא םיטַאבעלַאב

 ןבָאה ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיאיס זיב -- ,ט ס ָא פ יד
 ןדיי יד טָאה'מ ןעוו .טסָאפ רענײמעגלַא רעד טימ טצונַאב ךיז ןדיי יד
 לײטּפָאטסָאֿפ רעלעיצעפס ַא ןענַאטשטנַא זיא ,ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ
 -ופעג ךיז טָאה טסָאפ יד ,ןַאמװַארב קַאזיא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא
 טריפעגכרוד טָאה טסָאּפָאטעג יד ,טָאטש-עטלַא ןופ ץַאלּפ ןפיוא ןענ
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 -ָאפסיד ,רוטנעגַא-טסָאפ ַא ןופ טכער יד טימ סעיצַארעּפָא-טסָאּפ עלַא
 ,ןעגנוזייורעביא-טלעג קידנעמעננָא ,סעניבַאק-ןָאפעלעט טימ קידנרינ
 רַאפ לָאצּפָא רעד ,סעמַארגעלעט ןוא ווירב עטרידנעמָאקער - ,ךעלקעפ
 ידכ .םענײמעגלַא םענופ רעכעה ןעוועג זיא סעיצַארעּפָא-טסָאפ יד
 רעטלַאװרַאפ רעד ,תואצוה עלעיצעפס יד ןקעד וצ ןפוא ַאזַא ףיוא
 ןופ ןעגנערב ןוא ןריפקעװַא גָאט ןדעי טגעלפ לײטּפָאטסָאפ םענופ
 -עלפ ייז .ָאטעג ןרַאפ ךעלסעפ ןוא ץנעדנָאּפסערָאק יד טסָאפטפיוה רעד
 ,סרעגערטווירב עשידיי ךרוד ןטַאסערדַא יד וצ ןרעוו טכַארבעג ןג

 -סופעשפ ָאריב) ןעניישריס ַאּפ ןופ ָארויב סָאד
 -ןטסעטלע םייב זיא טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גָארטּפױא ןטיול ,("קעט
 -עביולרעד ןבעגסױרַא טגעלפ סָאװ ָארויב ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא טָאר
 ךיז ןבָאה ןדיי עכלעוו ןיא ,ןלײטטָאמש יד ןיא ןײגסױרַא ףיוא ןשינ
 -ייצילָאפ יד ךָאנ סַאג ןיא ךיז ןגעװַאב ףיוא רעדָא ,ןעניפעג טרָאטעג טינ
 -עג טָאה ָארויב סָאד ,סעזײרנַאב ףיוא ןשינעביױלרעד ךיוא יו ,ןהעש
 גנולײטּפָאנדוי) טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא טעברַא
 ,(ןַאמטּפױהטַאטש םייב

 עלַא טרילונַא ןעמ טָאה ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא'ס ןעוו
 -לעוו ,עיינ טימ ןטיברַאפ ייז טָאה'מ ןוא ןשינעביױלרעד ענעבעגעגסױרַא
 ,ייצילָאפ רעשטייד רעד ןופ רעריפ רעד ןביירשרעטנוא טגעלפ'ס עכ
 100--20) לָאצּפָא ןסיורג ַא ןעמונעג ןעמ טָאה ןשינעביולרעד יד רַאפ
 ךס ַא טלָאצעג ןעמ טָאה עוײרנַאב ַא ףיוא שינעבױלרעד ַא רַאפ ,('לז
 ,לעּפָאטרַאמ ילרפ טריּפעגנָא טָאה ָארויב ןטימ .רערעמ

 עטנָאמרעדנבױא יד ץוח - ןעגננולייטּפָא ערעדנַא
 רעטייל) לײטּפָא-לַאנָאסרעּפ ַא ןעוועג טַאר-ןטסעטלע םייב זיא ןלײטּפָא
 -ַאב ןעײרּפַאב ,ןעמעננָא טגעלפ רעכלעוו ,(ןייטשגינעפ ווַאלסידַאלװ --
 םייב עטקיטפעשַאב עלַא ןופ ץנעדיווע יד ןריפ ןוא רעטעברַא ןוא עטמַא
 ,(ןָאורעּפ 800 ןגימשעגרעביא טָאה לָאצ רעייז טַאר-ןטסעטלע

 רעשטייד רעד ךרוד זיא טַאר-ןטסעטלע רעמָאדַאר רעד תויה
 -ָאדַאר ןופ טַאר-טסעטלע-רעבָא; םלַא טמיטשַאב ןעוועג טכַאמ
 רַאפ גנולייטּפָא עלעיצעפס ַא טריטסיסקע ךיוא טָאה ,"טקירטסיד רעמ
 ,ןטַארנדוי רעצניװָארּפ יד
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 -עד ןעוועג זיא טַאר-ןטסעטלע םייב ןלייטּפָא יד ןופ טעברַא יד
 "םוידיזערפ, םעד ךרוד ןרעוװ טרילָארטנָאק טגעלפ ןוא טריזילַארטנעצ
 עירעטלַאהכוב עלַארטנעצ ַא ןעוועג זיא טַאר-ןטסעטלע םייב ,טַארנדוי ןופ
 תונובשח יד טרילָארטנָאק טָאה סָאװ ,(רעגייא ,י רעטלַאהכוב-טפיוה)
 ,סעיצַארעּפָא-ץנַאניפ ענייז ןוא טַארַאּפַא ןצנַאג םענופ

 טניילעגפורַא ןגעלפ סָאװ ,סעיצובירטנָאק-ןכַאז ןוא -טלעג עלַא
 רעד ןבילקעגנעמַאוצ גנורעקלעפַאב רעד ייב טָאה ,ןדיי יד ףיוא ןרעוו
 רקיע רעד ןוא טלעג ןוא ןכַאז ענעמונעגנעמַאזװצ םוכס םעד ,טַארנדוי
 ּוצ ןעגנוגנידַאב ענעי ןיא ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא האצוה רעייז --
 ,ןרילָארטנָאק

 -נדוי ןופ רעדילגמימ עכעלרע-טינ עכעלטע טצונעגסיוא ןבָאה סָאד
 רעטלװעַאב רעד ןופ ןובשח ןפױא ןרעװ ךייר ןגעלפ עכלעוו ,טַאר
 טכַאמשעג ןבָאה ןדיי עלַא ןעוו ,ןעילוה ןוא גנורעקלעּפַאב רעשידיי
 טָאה סָאטעג יד ןופ ןסַאג יד ףיוא ןוא עיצַאּפוקָא רעד ןופ ךָאי ןרעטנוא
 ,םינויבא ןוא טײלעמערָא ןופ טלביוושעג

 שטנעמ רעיורג רעד

 ענייז טקירדעגסױא ןפוא ןייז ףיױא טָאה שטנעמ רעיורג רעד
 -ָאטעג םעד טקירדעג טָאה סָאװ אשמ ערעווש יד ,ןגרָאז עכעלגעטגָאט
 -עדײשרַאּפ יד ,"ןעמּוװשעגפױרַא, ןענייז סָאװ יד ןופ םזיָאגע רעד ,דיי
 םינ ףור רעד ןוא גנונעּפָאה יד ךיוא יװ ,"ןענייש, ןוא ןלָאצּפָא ענענ
 -סיוא רעייז ןעניפעג -- "ךיז ןטלַאח , וצ ןוא עיטַאּפַא ןיא ןלַאפוצנײרַא
 ,טייצ רענעי ןופ רעדילָאטעג יד ןיא קורד

 ןופ דיל ַא ןבעגעגרעביא ודנוא טָאה לעקנערפ ַאילָאפ 'לרּפ
 -נעמַאװצ טָאה טסקעט םעד ,"שטנעמ רעיורג רעד , נ"א ןטייצ ענעי
 ןרעוו ןעגנוזעג טגעלפ . דיל סָאד ,גרעבנירג-יקצינַאס .ַאינער טלעטשעג
 ןעיס ָאט ָאב, לדיל ןשיליופ ןרעלופָאפ םעד ןופ עידָאלעמ רעד טימ
 ;שיליופ ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא דיל סָאד ,",..ַאנישטַאז קַאט עלקיווז
 זיא טסקעט רעד .שידיי ףיוא גנוצעזרעביא עיירפ ַא ךיוא ןביג רימ
 -רַאפ ןיוש ןענייז סָאװ, ןצַאז עכעלמע םיא ןיא ןלעפ סע ,רעלופ ןייק טינ
 ,ןרָאװעג ןסעג

, 
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 שטנעמ רעירנ

 ,גָאט ןייד ןָא ךיז טבייה ױזַא לייוז
 ,ןגרָאז ,שפנ-תמגע ,ןייפ טימ לופ
 -- ענימג יד וליּפַא -- טינ טפלעה רענייק
 ,סקַאװ יוװ ןעגנַאגעצ טסרעוו עמָאזירג ןופ
 מפי יי דיי = ,---- הייד

 לעָאװ ןפיוא ךיז רע טיירד גָאט ןדעי ןוא
 םעטָא ןָא רע טגָאי הסנרפ ךָאנ ןוא
 ןורכז ןיא ךָאנ ךָאד טָאה ןוא
 ,שטנעמ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע ןעוו ,ןטייצ יד
 טַאהעג דובכ ,עלַא ןופ טצעשעג
 ,טרעדנוה ַא טַאהעג דניירפ ןוא
 .הקשמ טימ טייוו רעד ןופ דניירפ יד ןקעמש טנייה
 ;ױזַא םיא טרעפטנע ןעמ ןוא
 ,ָאד ךיז וטסרעטנָאלּפ סָאװ ,לווייט םוצ
 ,טסַאג רענדילז ַא רַאּפ סָאװ
 םלוע-תיב ןפיוא יג -- גנוניוו ןייק טינ טסָאה וד
 ,גונעג ןגרָא עניימ בָאה ךיא

 -- לרוג רעכעלקערש ַא  ,לרוג רערעווש ַא

 ,ןבעלרעביא גָאט םעד-טָא טסליװ וד ביוא
 ,ןגָאמ רעד ןכיילג סָאד ןוא רעטסייט רעקידייל ַא

 רעסעפ ,"ןענייש גנוזױלטנַא
 .ןעמענ םעלַא םעד ףיוא ןענַאװנופ ןוא

 ,םייוש רערעטיב ןיוש ךיז טסיג ריד ןרעטש ןפיוא

 ,רעסעב ןייז טעװ ןגרָאמ רשפא לייוו
 ןרעטנומרעד סָאד ךיד לָאז
 !ךיז טלַאה ,שטנעמ רעיורג



 ןבעל עשימָאנָאקע סָאד 2
 עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ בייהנָא ןיא

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו
 ;ץישפיל רעטלַא רעביא טיג

 יד טָאה עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא --
 רימ עטּפַאלקרַאפ רעטניה ,ןברָאטשעגסױא יו ןעזעגסיוא טָאטש
 טַאהעג ארומ לָאמטּפָא ןוא ןבוטש יד ןיא ןסעזעג ןעמ ויא רעיוט ןוא
 .ךיו טוט סַאג ןיא סָאװ ןָאמ קוק ַא רעטצנעפ םוצ וליפא ןייגוצוצ
 ,ןעקנַאט עשטייד יד ןגָארטעג תוחור יװ ךיז ןבָאה ןסַאג יד רעביא
 | .ןעלקיצָאטָאמ ןיא סָאטױא

 ןזיוַאב ךיז ןבָאה שרַאמנײרַא רעייז ךָאנ גָאט ןטירד ןפיוא
 טנַאדנעמָאק רעשירעטילימ רעד .,שילױפ ןוא שטייד ףיוא תועדומ
 ןל ופ ןייק ןעמוקעג ןענייז ןשטייד יד זַא ,טרעכיזרַאפ ייז ןיא טָאה
 -ָאפעגפױא טרעװ רערעדעי ,"גנונדרֶא ןוא ּור, ןריפוצנייא ידכ
 ןוא רעבלעוועג עלַא ,טעברַא רעקידרעירפ ןייז וצ רעדיוו ןייג וצ טרעד
 ךיוא טָאה גנודלעמ עקיבלעז יד .ןרעו טנפעעג ןזומ ןעגנומענרעטנוא

 קרַאמ ןשטייד םעד ךיוא ימָאלז םעד ץוח ףיולמוא ןיא טריפעגנײרַא
 | ,סעטָאלו 2 - קרַאמ 1 םעטירַאּפ ןטיול

 ןטפעשעג עשידיי לייט רעטסערג רעד זיא סנגרָאמ - וצ ןיוש
 ,רענלעז עשטייד יד ןעוועג ןענייז סרעפיוק בור'ס ,ןרָאװעג טנפעעג
 טָאפש רַאּפ ןפיוקוצנייא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ןבָאה סָאװ
 סעטרַאק ןָא ,טסולגרַאפ רָאנ ייז ךיז טָאה'ס סָאװ ,ץלַא ןזיירפ עקיליב
 יד ןביור טושפ ןופ ןלַאפ יד ןענייז ייברעד .ןעגנוצענערגַאב ןָא ןוא
 ,ןטלעו טינ ןעוועג ךיוא תורוחס

 ארומ סיוא ,רעכָא ןענייז ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטפעשעג לייט ַא
 ךיילג ךיז טָאה סע ,ןסָאלשעג ןבילבעג ,עגַאל רערעביזמוא רעד רַאפ
 -סערפער עפרַאש טימ טָארדעג טָאה סָאװ .גנודלעמ עטייווצ ַא ןזיװַאב :
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 ארומ יד .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטפעשעג יד ןענעפע טינ ןרַאפ סעי
 ןענייז ןקירבַאּפ ןוא ןטפעשעג עלַא .סיורג ןעוועג זיא ףָארטש רַאפ
 ,ןטכודסיױא טנָאקעג ךיז טָאה ךעלכעלפרעביוא ןוא ןרָאװעג טנפעעג
 סנעמיוק-קירבַאפ יד ,גנַאג ןלַאמרָאנ ןטימ קעװַא זיא ןבעל סָאד זַא
 יד טימ ןעמ טָאה טעברַאעג שטָאכ ,ןרעכיור ןעמונעג רעדיוו ןבָאה
 יד ףיוא ןוא רעבלעוועג יד ןיא  ,ןלַאירעטַאמ-יור ךעלטשער עטצעל
 ,גנוגעװַאב עסיורג ַא ןעוועג זיא קרעמ

 םורַא -- טרעיודעג טינ גנַאל רעבָא טָאה דנַאטשוצ רעקיזָאד רעד
 רעד ,תורוחס ןיא קחוד ַא ןליפ וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןכָאװ 3
 ןייק לייוו ,ןקירבַאפ יד רַאפ ןפָאטשױר ךיוא יו ,גרַאוװנסע -- רקיע
 ןבױהעגנָא ןבָאה תורוחס יד .ןעוועג טינ זיא ןסיוא ןופ ריפוצ םוש
 ,(עיצַאלוקעפס) "קעסַאּפ , רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא ןדניוושרַאפ וצ

 וצ ידכ .טםױרב ןיא קחוד ַא טריפשעג קרַאטש ךיז טָאה'ס
 "םעקיילָאק, ןיא ןלעטש טוומעג ךיז ןעמ טָאה ,טיורב ָאליק ַא ןעמוקַאב
 ,ירפ רעד ןיא 7 ויב טכַאנייב 12 ןופ ןײטשּפָא ןוא ןעיירעקעב יד ייב
 -ייז ,עגנַאל ץנַאג ןעװעג ןעניז סָאװ ,"סעקיילָאק, עקיױָאד יד
 עשילױפ .ןדי יד רַאפ לעיצעפס ,גָאלּפ עתמא ןַא ןרָאװעג ןענ
 לָאמליײט ,ייר רעד ןופ ןדיי יד טקיטײזַאב ןטלעז טינ ןבָאה סענַאגילוכ
 רָאפ ַא ןבעגעגוצ ךָאנ ןוא ןשמייד עקידנעיײגכרוד ןופ ףליה רעד טימ
 | ,וצרעד פעלק

 וצ טרעהעגפיוא ןבָאה טננעג רעקימורַא רעד ןוּפ םירעיופ . יד
 ןייק טָאטש ןיא ןבָאה ייז לייװ ,טָאטש ןיא ןטקודָארפ ערעייז ןעגנערב
 ןשטייד יד ןבָאה טרָאפסנַארט םעד ' ,ןעמוקַאב טנעקעג טינ  ךַאז
 ןעמונעג טָאה טָאטש ןיא .ןקעווצ עשירעטילימ ערעייז רַאפ ןעמונעגוצ
 יד ייצ ןעמ טָאה ץלַאז רַאּפ ,ץלַאו יו לקיטרַא ַאזַא ןלעפסיוא
 ,טייצ ַא וליפַא ןעװעג ,ןטקודָארּפ ךס ַא ןעמוקַאב טנעקעג םירעיופ
 ,רעקוצ ןופ ןעוועג רערעייט זיא ץלַאז ןעוו

 -לטימסנבעל ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז 1939 רעבמעווָאנ ןיא
 יד ןיא טכענ עצנַאג ןייטש סָאד טקידנעעג ךיז טָאה'ס ןוא סעטרַאק
 ןיא טָאה עמרָאנטױרב עכעלגעט יד .ןעיירעקעב יד ייב סעקיילַאק
 ,םַארג 250 ןפָארטַאב בייהנָא
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 הביס יד ,ןגייטש ןעמונעג ןבָאה תורוחס עלַא ןופ ןזיירפ יד
 רעד ןוא סיורג ןעוועג זיא גערּפכָאנ רעד .עטושפ ץנַאג ַא ןעוועג זיא
 | ,פַאנק טָאבנָא

 עשרַאװ ןופ הרוחס טגנערבעג תמא ןַא סָאװ ןבָאה םירחוס יד
 ןטייקירעווש עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיא סָאד רעבָא ,ודָאל ןוא
 רַאפ תורוחס ךָאנ ןרָאפ סָאד זיא ןמייצ ענעי ןיא ,תואצוה ןוא
 יד לייו ,חנכס רעסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג . רחוס ןשידיי ַא
 יד ןוא טלעג סָאד ןעמונעגוצ ןבָאה ןגעוו יד ףיוא סעלָארטנָאק עשטייד
 ,ןקַאילָאפ לב-םדוק ןוא ןעיורפ טקישעג רעבירעד טָאה ןעמ ,הרוחס
 יד בילוצ סַאג ןיא ןייג וצ ןליפַא ןדיי יד רַאפ ןעוועג זיא רעווש רעייז
 טקידנעעג בור .סָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,טעברַא ףיוא ןעײרעּפַאכ עלַאטורב
 .ןוװמ טּפָא ךױ ןגעלפ ןקירבַאּפ עשידי ,ןבױר ןוא ןנָאלש טימ
 עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברַא עשידיי יד סָאװ ,םעד בילוצ ןלעטשּפָא

 ןקירבַאפ יד .ןשטייד יד ייב םעברַא רעד וצ ןרעװ טפַאכעג ןגעלפ
 ערעייז רַאּפ (זייווסיוא-סגנוגיטפעשעב) "ןענייש , טפַאשרַאפ ךיז ןבָאה
 וצ הלוגס עפַאנק ץנַאג ַא ןעועג ךיױא ויא סָאד רעבָא ,רעטעברַא
 טקוקעג טינ ןענייש יד ףיוא ןבָאה "סרעּפַאכ , יד -- שינעֶקיִשנָא רעד
 .ןעזנייא םוש ןייק ןָא ךרפ-תדובע רעד וצ טפעלשעג ןוא

 עגַאל עקידעגָאלק גונעג ךיױא ױזַא יד טרעגרערַאפ רערעמ ךָאנ
 ןַאד ךיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאקסיפנָאק ןיא סעיציזיווקער עטּפָא יד ןבָאה
 ליפ ױזַא טימ ןגעלפ סָאװ ,תורוחס יד .ןדיי ייב רקיע רעד ןביױהעגנָא
 -עשטנַא םוש ןייק ןָא ןגעלּפ ,ןרעװ טכַארבעג רעדָא טעברַאעגסױא ימ
 יד .ןפערט טינ קרַאמ ןּפױא ןיוש ןגעלפ ןוא ןרעוו ןעמונעגוצ גנוקיד
 רַאפ ,טקידיילעגסױא טנַאּפוקָא ןכרוד ןרעוו ןעניזַאגַאמ ןוא רעבלעוועג
 רעד ןופ ןטלַאהַאב וצ ןבעגנייא ךיז טגעלפ סע סָאװ ,תורוחס יד
 ,וירפ רעכיױה ַא טרעדָאפעג םייהענ ןיא ןיוש טרעוװ ,עיציזיווקער
 | ,המחלמ רעד רַאּפ יו רערעייט ךס ַא

 ןיא רעבָא ,ןטנַארוקויירפ ןבעגעגסױרַא טָאה טכַאמ עשטייד יד
 ןעוו ,טלָאֿפעד רָאנ טנכערעג ייז טימ ךיז ןעמ טָאה טייקכעלקריוו רעד
 יד .רעטנַאקַאבמוא ןַא טַאלג רעדָא שטייד ַא ןעוועג ויא רעפיוק רעד
 טציא טָאה סָאװ ,עירענַאגילוכ רעשיליופ רעד ןבָאה ןטנַארוקזיירפ
 יד ןבעגעג ,"ָאנעװס ָאד יָאװס , ןופ וואל םעד ףיוא ןעוועג רבוע טּפָא
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 זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב םירחוס עשידיי ןרסמרַאפ ּוצ טייהנגעלעג
 -עג רעדיוװ בור סָאד ךיז ןבָאה תוריסמ יד ,ןזיירפ עכיוה ןעמענ יז
 ג"ַא יד ,טמַא רעשטייד רעלעיצעפס ַא ,סעיצַאקסיּפנָאק טימ טקידנע
 לגומש ןופ עגַארפ רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,"גנוכַאוורעביא-זיירפ,
 | ,ןזיירפ ןוא

 ןעגנונעדרָארַאפ עשידיי-יטנַא עלעיציּפָא

 עלעיציּפָא ,עטשרע יד ןזיװַאב ךיז ןבָאה 1039 רעבמעצעד ןיא
 טשרעקָא םעד ןופ גנונעדרָארַאפ יד ,ןעגנונעדרָארַאפ עשידיי-יטנַא
 טדער עקָארק ןיא רָאטַאנרעבוג-לַארענעג םעד ןופ טמַא םענעפַאשעג
 "ןקינײרּפָא , ןוא ןבעל ןכעלטּפַאשטריװ םעד ןופ ןדיי יד ןרינימילע ןגעוו
 ןדיי .תועפשה עשידיי ןופ קרעװטנַאה ןוא לדנַאה ,עירטסודניא יד
 ,םינמוזמ 'לז 150 יװ רערעמ ןגָאמרַאּפ וצ ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא

 זיא סָאװ ,טקַא "רעכעלטכער , רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד
 ,ןעגנונעדרָארַאפ לובמ םעד ןופ רעטשרע רעד  ,ןדיי רָאנ ןעוועג עגונ
 יד טבױרַאב םושפ ןבַאה סָאװ ,"תונקת עכעלטכער, ג"ַא ןוא ןלעּפַאב
 ,גנורעקלעפַאב עשידי

 ריי רענעסקַאװרעד רעדעי זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקעג זיא ןַאד
 ,ןגעמרַאפ ןגעװ סעגַארפ סנגייב 4 טימ עיצַארַאלקעד .ַא ןליפסיוא זומ
 ,םידגב ,סרעטופ ,דלָאג ,עירעטושזיב ,ןריּפַאפטרעװ ,עטולַאװ ,טלעג
 ןייק ןשטייד יד ןבָאה עיצַארַאלקעד רעֶד ןופ .לג"דא לבעמ .,שעוו
 םעד סױרָאפ ןופ םתסה ןמ ןַאד ןיוש קידנסיוו ,טכַאמעג טינ ךיורבעג
 ,םנגעמרַאּפ ערעייז ןופ ןוא ןדיי יד ןופ לרוג

 ענעדיישרַאפ ,רערעמ לָאמ ַא סָאװ ,ןטיש וצ ןָא ךיז ןביוה סע
 ןופ ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ וצ ליצ םעד ןבָאה סָאװ ,ןעגנונעדרָארַאפ
 ,דוד-ןגמ ןטימ רעדנעבמערָא יד ןָאטוצנָא ןדיי יד טגניווצ ןעמ ,ןדיי יד
 ,לג"דא ןסַאג עסיוועג ןיא ךיז ןגעװַאב וצ ייז טָאברַאפ ןעמ

 ןרַאסימָאק
 ןופ העדומ ַא ךיז טזייוװַאב ,1939 ףוס ,טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 ןעגנוווצעג ןרעוו ןדיי רעכלעוו טול ,לעבעגציווש "ןַאמטפוַאהטדַאטש,

 'לָארטנָאק ַא רעטנוא רעבלעוועג ןוא ןקירבַאפ ערעייז ןבעגוצרעביא
 .ןעמיטשַאב טעװ ןיילַא לעבעגציוש עכלעוו ,ןרַאסימָאק עשיליופ ןופ
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 -בַאפ ןוא רעבלעוועג ןופ םיטַאבעלַאב עשידיי לייט רעסיורג ַא
 ,םוטנגייא רעייז ןרילרַאּפ ןצנַאג ןיא ןלעוו יז זַא קידנבָאה ארומ ,ןקיר
 ןעוועג ןענייז סָאד ,ןטפעשעג ערעייז "ןפיוקרַאפ , ןעמונעג ןבָאה
 בייחתמ ךיז ןבָאה ןדיי יד ,ןקַאילָאּפ עטנַאקַאב טימ ןכַאמּפָא עוויטקיפ
 ערעייז זַא ,ןייז םיכסמ רַאּפ גנונױלַאב עסיוועג ַא ןלָאצ וצ יז ןעוועג
 ןטמַא יד ןַיא ןייג רַאפ ןוא ןדליש יד ףיוא ןרירוגיפ ןלָאז ןעמענ
 ןדיי יד ןבָאה לעמרָאּפ .,םינינע עכעלטפעשעג ענעדיישרַאּפ ןקידיילרעד
 ,רעטעברַא רעדָא סרעפיוקרַאפ יו רעבלעוועג ערעייז ןיא טעברַאעג

 ןבָאה'ס ּוװ ,ַא"א עקסנַאװר ,רעװעשרַאװ ,סַאג רענילבול רעד ףיוא
 ןייא טימ ךיז ןבָאח ,רעבלעוועג עשידיי טנעצָארּפ 90 םורַא ןענופעג ךיז
 רעבלעוועג עשידיי טשער יד .ןעמענ עשיליופ טימ ןדליש ןזיװַאב לָאמ
 -טַאטש ןופ עטמיטשַאב ןרַאסימָאק ןעמוקַאב ןבָאה ןקירבַאפ עשידיי ןוא
 ןעמענ עשיריי ערעייז ןגָארטעג רעטייוו ןבָאה סעמריפ יד  ,ןַאמטפוַאה

 יד רַאפ ןרַאסימָאק יד ,106 ש010021009 הפסוה רעד טימ
 -עברַאג ןופ עיצַארטסינימדַא , ג"ַא יד טמיטשַאב טָאה ןעײרעברַאג עשידיי
 רָאטקעּפסניא-סטעברַא וועג רעד ןענַאטשעג זיא ריא ןופ שארב סָאװ"ןעייר

 -רַאג עשידיי עכעלטע טרידיווקיל טָאה עיצוטיטסניא עקיזָאד יד .ָאמער
 טימַאב ךיוא ךיז ןבָאה רעמיטנגייא-קירבַאּפ עשידיי לייט ַא .ןעיירעב
 ,טפַאשרַאּפ ןיילַא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרַאסימָאק "ענעגייא ,, ןגירק וצ
 ,ךעלגעמ ןעוועג טינ רעבָא סָאד זיא ןקירבַאפ עסיורג ייב

 יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא יד ןיא
 ,סעלעטש ערעייז ףיוא ןבילבעג בײהנָא ןיא ןדיי יד .ןענייז ,ןרַאסימָאק
 ןוא ןטלַאטשנַא-סגנורעכיזרַאּפ יד ןיא טרירוגיפ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד
 ןעמוקַאב ןבָאה ןוא טיילכַאּפ יו רעטעברַא יד ןופ תומישר יד ןיא
 -ָארּפ יד ןרילָארטנָאק טלָאזעג ןרַאסימָאק יד ןבָאה לעיציּפָא .,תוריכש
 ערעייז עבַאגפיוא עטסקיטכיװ יד ,ןזיירפ יד ןוא ףיוקרַאפ םעד ,עיצקוד
 עשידיי יד ןקיטייזַאב ה"ד ,טפעשעג סָאד "ןריזירַא, וצ ןעוועג זיא רעבָא
 ,גנוריפנָא רעד ןופ םיטַאבעלַאב ענעזעוועג יד ןוא טיילכַאפ ,סרעטעברַא
 טָאה ןעמ ּוװ ,ןעגנומענרעטנוא יד ןיא ןענייז ,ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ
 עיינ ןרָאװעג ןעמוגעגוצ ,טפרַאדעג טינ טָאה ןעמ ּוװ ןוא טפרַאדעג
 רַאפ ןכַאמ טלָאזעג ןבָאה ןדיי יד ןעמעוו. ,ןקַאילָאּפ -- רעטעברַא
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 ןרָאטלַאהכוב ,ןרעניזַאגַאמ ,סרעטלַאװרַאּפ ,סרעטסיימ ןוא ןטסילַאיצעּפס
 - ,ןדיי יד ןפומשסױרַא רעטעפש ןענעק ןלָאז ייז ידכ ,וװ"זַאא

 ןעגנולעג םיטַאבעלַאב עשידיי ךס ַא רעבָא ויא טייצ רעד טימ
 טייז רעייז ףיוא ןרַאסימָאק יד ןעניוועג וצ םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא
 ןיא גנולדנַאה רעיירפ ןופ טייקכעלגעמ יד םורַא ױזַא ןעמוקַאב וצ ןוא
 ןרַאסימָאק יד זַא ,ןרעו טקרעמַאב ףרַאד'ס .טפעשעג רעדָא קירבַאפי
 סָאבעלַאב רעשידיי רעד ןוא ,טיילכַאפ ןייק ןעוועג טינ בור'ס ןענייז
 סע .גנומענרעטנוא ןייז ןופ רעריפ רעד ןבילבעג רעטייוו שיטקַאּפ זיא
 ךָאנ דלַאב טָאה רַאסימָאק רעד ןעוו ,ןלַאּפ ןעועג ךיוא רעבָא ןענייז
 יז קידנביולרעד טינ ,םיטַאבעלַאב 'וװעג יד טקיטײזַאב ןעמוקנָא ןייז
 ערעייז ןיוש ןבָאה ןדיי עקיזָאד יד ,קירבַאּפ ןיא ןעמוקוצניירַא וליפא
 .ןעועג טינ ןגיוא יד רַאפ רעמ ןקירבַאּפ

 -עג םיטַאבעלַאב עשידיי יד רעבָא ןענייז ןקירבַאּפ  בור'ס ןיא
 ןבָאה ייז ,טנידרַאפ ךס ַא ןוא ןטפעשעג יד טריפעג ןבָאה ייז ,ןבילב
 טפיוקרַאּפ ןוא ןּפָאמשױר םייהעג ןיא טפיוקעג טנַאה רענעגייא ףיוא
 -רַאג ענונ סָאד ויא לעיצעפס .,ןויירפ עכיוה וצ עיצקודָארּפ עטיירג יד
 יונעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןבָאה ןעײרעברַאג יד ןופ רעמעברַא יד .ןעיירעב
 -וצ ןסיוועג ַא רַאפרעד ןעמוקַאב לעיציּפָאמוא ןוא םעד ןגעוו טסּוװעג
 וצ טימַאב קרַאטש רעבירעד ךיז טָאה ןעמ ,ןיױל ןלַאמרָאנ םוצ בָאג
 םעד ץוח ךָאד ןבָאה עכלעוו ,ןעײרעברַאג יד ןיא טעברַא ןעמוקַאב
 .ןעײרעּפַאכ יד ןופ ןטיהרַאּפ

 לסייטש ןופ עטשרעבייאס - ןעיירעברַאג יד

 ןופ לייט ןסיורג ַא ןעועג סנרפמ טָאה עירטסודניא-רעדעל יד
 יד ןרָאװעג טלָאמעד זיא רעדעל ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמָאדַאר רעד

 ץנַאג ףױא טלגומשעג טָאה'מ עכלעוו ,הרוחס עטכוועג ןטסרעמ םוצ
 ןופ סרעלעטשוצ יד :הסנרפ ןגיוצעג ןבָאה ןעײרעברַאג יד ןופ ,ןליופ
 -קעמ ,רעדעל ןקיטרַאפ ןופ סרעמענּפָא יד ,ןעילַאקימעכ ןופ .,לעפיור

 יערעדנַא ךס ַא ןוא סרעגערט ,ןרָאטידעּפסקע ,סרעפלעה ןוא סרעל
 .-רָאפ עטיירב ןעמונעגנָא טָאה לנומש רעדָא לדנַאה רעלַאגעלמוא רעד
 וצ םָאדַאר ןיא ןבױהעגנָא טָאה'מ ןוא םיחוויר עסיורג ןבעגעג ,ןעמ
 ,"יטירעפסָארּפ , ַא ןגעוו ןדייר
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 ןוא ,דנַאל ןופ ןליימ ענעדיישרַאפ ןיא טריפעג ןעמ טָאָה רעדעל
 -נסע .תורוחס ליטסקעט ןוא גרַאװנסע טגנערבעג ןעמ טָאה ןטרָאד ן'פ
 ,זדָאל ןופ --ליטסקעט ,טנגעג רענילבול ןופ ןעמוקעג רקיע רעד זיא גרַאװ
 טרינָאפסיד ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד עליוויצ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד
 -ונַאמ עשידיי יד ןבָאה ,ןעלטימ-רעקרַאפ ערעדנַא ןוא סָאטױא םימ
 עשירַאסימָאק יד ןופ ןובשח ןפיוא הרוחס טגנערבעג םירחוס-רוטקַאפ
 ןוא ןזיירפ עכיוה וצ טײהרענעטלַאהַאב ייז טּפיוקרַאפ ,ןעגנומענרעטנוא
 ,סעמוס עסיורג םעד ייב טנידרַאפ

 ,רעלמַאז-גרַאװטלַא -- הסנרפ רעשידיי ןייא ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 עטַאװירפ ַא טריטסיזקע םָאדַאר ןיא טָאה'ס ,"סעשוַאיצַאמש , ג"ַא רעדָא
 .ן,טזמקסמ 106 21161960 עסזשסזזטח? ןעמָאנ ןטימ גנומענרעטנוא עשטייד
 תילגרמ 'רב) ןזײאטלַא ןוא גרַאװטלַא ןופ ןטפעשעג עשידיי עקידרעירפ יד
 ,גנוטייל רעשירַאסימָאק רעטנוא ןעגנַאנעגרעביא ןענייז (דנַא"א

 יז ןופ לייט רעסיורג ַא) ןדיי 100 םורַא טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד
 -לעז רעד ןיא עמלעטשעגנָא רעדָא םיטַאבעלַאב ןעוועג רעירפ ןענייז
 ןוא ןקירבַאפ ןיא גרַאװטלַא סָאד ןבילקעג ןבָאה ייז ,(עשזנַארב רעקיב
 -ָאגַאװ יד ןיא ןענעדָאל ןוא ןרידעפסקע םייב ךיוא טעברַאעג ,טַאווירפ
 רעטעברַא יד ,רעטוג ַא רַאפ טנכערעג ןעוועג זיא "עקוווצַאלּפ , יד ,סענ
 טינ ןעמ טָאה ייז ןוא רעדנעבמערָא ענירג עלעיצעפס ןגָארטעג ןבָאה
 ,טעברַא וצ טפַאכעג

 -וסנָאק עקידװעעזנָא ןַא ןעוועג ןענייז סרעברַאג ןוא םירחוס יד
 ןוא ךעלמירחוס ,תוכאלמ-ילעב ךס ַא טנידרַאּפ ןבָאה ייז ייב .עפורג-רימ
 ןיא גנובעלפיוא רעסיוועג ַא וצ ןעוועג םרוג טָאה סָאד ,סרעלטימרַאפ
 ךיז טָאה גנובעלפיוא עקיױָאד יד ,רָאמקעס ןבכעלטּפַאשטריװ ןשידיי
 סָאװ ,ןשטייד יד ייב ןֹוא ןקַאילָאֿפ יד ייב ,ןדיי-טינ ייב טקרעמַאב ךיוא
 ,םָאדַאר ןיא טצעוַאב ךיז ןוא ןעמוקעגּפָארַא לָאצ רעסיורג ַא ןיא ןענייז

 ..טעברַא רעד ייב טַארנדוי רעד

 יד ןקעד ןוא וורעזער-טלעג ןסיוועג ַא ןפַאשרַאפ וצ ךיז ידכ
 טקירטסיד רעמָאדַאר ןופ טַארטסעטלע רעד טָאה תואצוה עקיפיול
 -עקלעפַאב-ָאטעג רעד ףיוא טגײלעגפיױרַא 1940(  -רַאונַאי ןיא ןפַאשעג)

 ןבָאה סָאװ ,יד .,ןלָאצּפָא ןוא ןרעיימטש ענעדיישרַאפ ייר עצגַאג ַא גנור
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 ןרעייטש יד ןבָאה ,טנידרַאפ ָאמעג ןיא ךיוא םינפוא ענעדיײשרַאפ ,ףיוא
 עמערָא עסַאמ רעסיורג רעד רַאפ רעבָא ,ןטייקירעוש ןָא טלָאצעג
 ןלָאצפָא ןוא ןרעיופ= יד ןענייז ץנעגילעטניא רעזָאלסמעברַא ןוא םייל
 ,ןגָארטוצרעבירַא טינ טסַאל ַא ןעוועג

 םעד ןענָאמנײא ןעמונעג וליפא ךיז טָאה טַאר-ןטסעטלע רעד

 ןוא ןרעייטש יד ,ןרָאי ענעגנַאגרַאפ יד רַאפ טַאטע-הליהק ןטלָאצַאב-טינ
 גנַאװצ םימ ןענָאמ וצ טכער ןוא ,לַאגעל-טינ ןעוועג ןענייז ןלָאצּפָא
 -רַאפ יד ןבעגסױרַא םייב רעבָא ,טַאהעג טינ טַאר-ןטסעטלע רעד טָאה
 ףיוא ןזייװַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ןָא ,"ןענייש , ענערייש
 -סױרַא םֹלוָע םייב טלעג סָאד ןיוש ןעמ טָאה ,ןייש רעקיטכיל רעד
 | ,ןגיוצעג

 רעד סָאװ (ןָאזרעּפ 800 רעביא) טַארַאּפַא-ןטמַאַאב רעקיזיר רעד
 ,טימרעד טייז עמוג ןייא טַאהעג טָאה ןפַאשעג טָאה טַאר-ןטסעטלע
 -סטעברַא לָאצ רעסיורג ַא רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג טָאה סָאד סָאװ
 .טעברַא ןגירק וצ ץנעגילעטניא רעטמערָארַאפ ,רעזָאל

 ,ןטַאקָאװדַא ,ןרענעשזניא 'וװעג טכיש עסיורג ץנַאג עקיזָאד יד
 ןרָאלרַאפ גירק ןופ ךורבסיוא ןטימ ןבָאה לג"דא ןטנעדוטס ,סרערעל
 ,ןבעל םוצ .ןעלטימ ןָא ןבילבעג ןוא גנוקיטפעשַאב עלַאמרָאנ רעייז

 לייט רעסיוועג ַא ,"לדנַאהצרַאװש , וצ ןפרָאװעג ךיז טָאה לייט ַא
 -טסבלעז, עשידיי יד ןריזינַאגרָא -- טעברַא-ללכ וצ ןעמונעג ךיז טָאה
 ןבָאה "גנוטלַאװרַאּפ-טסבלעז, רעד ןופ טַארַאּפַא םעד ןיא ,"גנוטלַאװרַאּפ
 ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמעלע ערעדנַא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג רעבָא
 -עג ןטסעדנימ םעד ןָא ,ןצונ םענעגייא רעייז לכ םדוק טַאהעג ןעניז
 ,תוירחא ןכעלטפַאשלעז

 טָאה עכלעוו ,טַאר-ןטסעטלע םייב גנולײטּפָא-עיצַאזיװָארּפַא יד
 יא גנורעקלעפַאב רעד ןופ גנוזייּפשַאב רעד רַאפ ןגרָאז טפרַאדעג
 -ןָאיַאר עכעלטע ןפַאשעג טָאה ,סעמרָאנ עלעיציפָא יד ןופ ןעמַאר יד
 יד ףױא ןטקודָארּפ יד ןפיוק טנעקעג ןבָאה ןדיי יד ּווװ ,רעבלעוועג
 טפירשרעביא רעד טימ ןדיי רַאפ ענעבעגעגסױרַא לעיצעפס ,סעטרַאק
 ."עדוי;
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 -ןגעמרַאּפ ןשידיי ןופ עיצַאירּפָארּפסקע
 "סרעדנעהיורפ

 -נוא עשידיי עלַא זַא ,גנונעדרָארַאפ ַא ןעמוקעג זיא 1940 ףוס
 -עגוצ ןרעו (רעבלעוועג עניילק רָאג ןופ םענסיוא ןטימ) ןעגנומענרעט
 עשטייד ןופ לָארטנָאק רעד רעטנוא טלעטשעג ןוא ("טענגייאטנע,) ןעמונ
 'ז6008006120886081616 ג"ַא רעד ךרוד עמרינימָאנ ,"סרעדנעהיורט,
 ,טרעדנעעג ךס ןייק טינ עגַאל יד ךיז טָאה ךות ןיא ,טקירטסיד םענופ
 עשיליופ יד ןופ טרָא ןפיוא סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא יוניש רעד
 | ,ןשטיידסקלָאפ ןוא ןשטייד ןעמוקעג טציא ןענייז ןרַאסימָאק

 -עגסױרַא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,סעיצקורטסניא עטסקיטכיװ יד
 ןדיי יד ןקיטײזַאב וצ ןצנַאג ןיא הנווכ יד טַאהעג ןבָאה ,ןרָאװעג ןבעג
 ;ןדיי-טינ ןלעטשוצקעװַא טרָא רעייז ףיֹוא ןוא ןעגנומענרעטנוא יד ןופ
 ןבילוצ ןריפוצכרוד ךיילג ךעלגעמ טינ ךָאנ ויא סָאד ּוװ ןטרָאד
 ,םומינימ ַא זיב ןדיי לָאצ יד ןריפרעד ,טיילכַאּפ עשידיי-טינ ןיא קחוד

 "ןערב טימ, ןעמונעג בײהנָא ןיא ךיז ןבָאה "סרעדנעהיורט, יד
 -ץגּפָא דלַאב רעבָא ךיז ןבָאה ייז ,טיילכַאפ עשידיי יד ןקיטײזַאב םוצ
 רעד ןיא ּפָאק ןרעביא ןוטעגנײרַא ןעוועג זיא יז ןופ בור סָאד ,טליק
 ןענַאטשרַאפ ךיז סָאװ ּפַאנק ןבָאה "טיײלכַאּפ , ענעמונעגוצ יינ יד ,הסוכ
 ,טרעהעגפיוא רעבירעד טָאה ןדיי יד ןקיטייזַאב סָאד ,טעברַא רעד ףיוא

 ,ןעמוקעגכרוד טכייל ןעמ זיא סרעדנעהיורט טייהרעמ רעד טימ
 ןעגנומענרעטנוא ערעסערג יד ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןבָאה ןטסעב םוצ
 טלעטשעגנייא םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןבָאה סָאװ ' ,ןטפעשעג ןוא
 ,ןֿפעש עיינ יד טיִמ (ַא"א תונתמ-טלעג) "ןעגנויצַאב ערעטנעג,
 -עלק ןופ םיטַאבעלַאב יד ןטינשעגַפָא לֵאפ םעד ןיא ןבָאה טכעלש
 ןייק טגָאמרַאפ טינ ןבָאה ייז ,ןטפעשעג ןוא ןעגנומענרעטנוא ערענ
 ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא עקַאט ןענייז ןוא ךיז ןקידייטרַאפ וצ ןעלטימ
 ,סַאג רעד ףיוא

 ָאטעג ןיא תולד רעד

 ןדי רעמָאדַאר יד ןשיװצ ןיוש ךיז טזָאל 1941 בײהנָא ןיא
 -עמערָא ןוא ערעלעטימ יד ייב -- רקיע רעד ,תולד רעד ןליפ קרַאטש
 -רַאפ טָאה-רעמעברַא רעד .גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש ער
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 תודובע לכ ןָאט וצ ןעגנווצעג טרעוו ןוא ץַאלּפסטעברַא ןייז ןריול
 ,הנויח ןופ רוקמ ןייז ןָא ןבילבעג זיא רעלדנעה רעד ;טסיזמוא ךרפ
 תורקי רעד  גנוקיטפעשַאב ןָא -- טנעגילעטניא רעקידנטעברַא רעד
 -- טפָא ,ןגיימש ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקודָארפ ףיוא ןזיירפ יד ,טסקַאװ
 .  ,המחלמ רעד רַאפ יװ רערעייט לָאמ 0

 -ניוו-המחלמ ןטייווצ םעד ןופ ךשמב .סיורג טרעוו טפַאשגנע יד
 רעטנעצ ןיא תוריד ערעייז ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןדיי רעטנזיוט ןרעוו רעט
 -ַאר ןייק .לעָאװ ןופ טנגעג רעד ןיא טרַאּפשעגנירַא ןוא טָאטש
 ןוא טעטש .ןטנַאק ענעדיישרַאפ ןופ םיטילפ ןסַאמ ןָא ןעמוק םָאד
 .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא עסעװרָאב ןוא עמעקַאנ -- בור סָאד ,ךעלטעטש
 -טעטש עקימורַא יד ןופ ןדיי עטריניור ,עטמערָארַאפ ןָא ךיוא ןעמוק סע
 -ַאװָאלג) "ןטיבעג-רעטילימ, ג"ַא יד ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז'ס ּוװ ,ךעל
 טסקַאװ סע ,ןטײקנַארק ערעווש ךיז ןזייװַאב סע .(ַא"א קיטישפ ,ווּושט
 ,טיקיברַאמש יד

 רערעװש ךס ַא ןעװעג זיא רעטניוו-המחלמ רעטייווצ רעד
 ךָאנ ,דנָאפספליה ַא טּפַאש טַאר-ןטסעטלע רעד .רעטשרע רעד יו
 ןעועג ןיילַא טשרעקָא ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןדיי ךס ַא ןָא ןעמוק עציטש
 ,ךעלגעמרַאּפ ץנַאג

 -ַאל יד זיא ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיאיס ןעוו טנעמָאמ ןטימ
 ,פַאלק רעטליצעג טוג ַא ןעוועג זיא ָאטעג סָאד .ןרָאװעג רעגרע ךָאנ עג
 -טּפַאשטריוװ עשידיי יד ןופ שרוש עמַאס ןיא ןפָארטעג רעווש טָאה סָאװ
 | | ,סעיציזָאּפ עכעל

 טימ טקַאטנָאק םוש ןייק ןָא ,טרעדנוזעגּפָא ןבילבעג ןענייז ןדיי
 רַאפ) ןבעגעגסױרַא תמא טָאה טַארנדוי רעד ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד
 זיולב רעבָא ,ָאטעג ןופ ןײגוצסױרַא ןעניישריסַאּפ (לָאצּפָא ןכיוה ץנַאג ַא
 ךיוא ןבָאה ןעניישריסַאפ ,ָאטעג ןרעסיוא טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד רַאּפ
 ןביירשרַאפ ןדיי ךס ַא ,רעטעברַא ערעייז רַאפ ןקירבַאּפ יד ןבעגעגסױרַא
 -סטעברַא רעשטייד רעד רעבָא ,ָאטעג םעד ץוחמ טעברַא רעד וצ ךיז
 ןיא רעטעברַא עשידיי לָאצ יד ןריצודער וצ קיטילָאפ ַא טריפ טמַא
 רָאנ טכַאמעג טרעוו םענסיוא ןַא ,םומינימ- ַא זיב סעמריפ עטַאװירּפ
 ,גנוטלַאװרעּפטרָאדנַאטש ,ץַאלפילפ) סעקוווצַאלּפ עשירעטילימ יד ייב
 ,(ַא"א "18 עווָאיעילָאק,
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 ,ןעגנומענרעטנוא יד ןופ םיטַאבעלַאב יד ךָאנ ןבָאה ָאטעג ןזיב
 טריּפעגנָא שיטקַאפ ,ןדיי-טינ וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ וויטקיפ ןענייז סָאװ
 החּפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ לָאמטּפָא קידנטעברַא ,םוטנגייא רעייז טימ
 טָאה ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא ָאטעג סָאד ןעוו .טפעשעג םענעגייא םעד ןיא
 עטלעטשעגנָא סלַא ןענײשריסַאּפ ןעמוקַאב ייז ןופ לייט רעניילק ַא רָאג
 ןבילבעג זיא טייהרעמ יד ,קיובַאּפ רעדָא טפעשעג םענעגייא רעייז ןיא
 ןבָאה סָאװ ,"םיטַאבעלַאב , עיינ יד ןופ דסח םעד ףיוא טלעטשעגסיוא

 -ױלַאב עסיוועג ַא שטָאכ ןיירַא ָאטעג ןיא ןקישוצניירַא ןסעגרַאפ טּפָא
 ,םיטַאבעלַאב עכעלטכער יד רַאפ גנונ

 רעטסטנעָאנ רעד טימ טקַאטנָאק רעד ,לדנַאה רעלַאמרָאנ רעד
 -ירעגרעביא זיא (דנַאל ןצנַאג ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש) וליפַא ץניווָארּפ
 לדנַאה רעד ,לגומש רעטנוזעגמוא רעד רָאנ זיא ןבילבעג .ןרָאװעג ןס
 ,םידגב ןוא ןכַאז ענעגייא יד טימ

 -ָאטעג יד ןּפָארטעג רעווש רעייז טָאה טעברַאגנַאװצ הריזג יד
 ןוא פעלק יד ןענעבער טינ ביוא) טלָאצעג םוש ןייק ןָא .גנורעקלעּפַאב
 -בָא עשירעטילימ ייב ןמעברַא וצ רעווש ןעגנוווצעג ןדיי ןרעוו (םיוניע
 -ײסָאש .סעגָאגַאװ ןדָאלסױא ןוא ןדָאלנָא ,ץַאלפילפ ַא ןעיוב ,ןטקעי
 -ָאה ןוא ןטעברַא וצ ןעוועג ביוחמ ןענייז רענעמ עלַא .וו"זַאא טעברַא
 -סטעברַא םעד ךרוד עטלפמעטשעג ַא ,"עטרַאקעדלעמ, ג"ַא יד ןב
 ,ץַאלפ

 -רָאנטױרב יד ,ָאטעג ןיא ןריפש קרַאטש ךיז טוָאל רעגנוה רעד |
 -נדוי רעד עכלעוו ןופ ,גָאט ַא םַארג 70 -- 50 טפערטַאב ןדיי רַאּפ עמ
 סָאװ ,ןטקודָארּפ יד ,טײלעמערָא רַאּפ ליימ ַא ּפָארַא ךָאנ טמענ טַאר
 ַא ףיוא טקעלקעג םיוק ןבָאה ,שדוח ַא ףיוא ןרעוו ןבעגעגסױרַא ןגעלפ
 -יוא ןטקודָארּפ ערעדנַא ןוא טיורב ןעמוקַאב ןעק ןעמ ,תמא .געט רָאּפ
 רַאפ 'לז 35 ןיב 20 ןופ) ןזיירפ ערעיימ רַאפ רעבָא ,סעמרָאנ יד רעס
 -רעד טנָאקעג ךיז טָאה ןזיירפ עכלעזַא ןלָאצ וצ ,(ָאליק 1 ןופ טיורב ַא
 סָאװ יד ,גנורעקלעפַאב-ָאטעג רעד ןופ לייט רעניילק ַא רָאנ ןביול
 ךיוא ןבָאה סָאװ יד רעדָא ,לָאמַא ןופ ןכַאזטרעװ ךס ַא טַאהעג ןבָאה
 ,לגומש ןופ טנידרַאפ בָארג ָאטעג ןיא

 םימוכס .ערעסערג טטריפעגניירַא לַאגעל-מינ ןרעװ ָאטעג ןיא
 תומהב עקידעבעל וליפַא טריפעגנײרַא ןרעוװ סע ,ןטקודָארפזייּפש
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 ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי יד ,(סָאג ענשטעלמ ןופ טייז רעד ןופ בור סָאד)
 לייט ַא ,לדנַאה ןקיזָאד םעד טינ ןרעטש גנעגסױרַא יד ייב ןעיימש סָאװ
 -וגער ַא רַאפרעד ןעמוקַאב ,ןטנַאדנעמָאק-ייצילָאפ יד .ךיוא ןוא ,ייז ןופ
 ןעמוקעגרָאפ טפָא ןענייז ָאמעג ןיא ,סרעלגומש יד ןופ לָאצּפָא ןרעל
 טנעלפ סעיזיוער יד ,תורוחס עטלגומשעג ןופ ןעגנוכוז ןוא סעיזיווער
 -ילױפ רעד ךרוד טײלגַאב (ייצילָאפ-ץוש) ָאפוש עשטייד יד ןריפכרוד
 ,ייצילָאפ רעש

 ןפיוקרַאפ ןגעלפ סָאװ ,רעבלעוועגדןָאיַאר ג"ַא עכעלטע יד ץוח
 -סױקע ָאטעג ןיא ןבָאה ,סעטרַאק יד ףיוא ןטקודָארּפ עטרימרָאנ יד
 ,"עלָאפ רעד רעטנוא, לדנַאה רעד ןוא ךעלבלעוועג ערענעלס טריט
 -ױירפ ןוא ךעלבלעװעג-רעסַאװעדָאז עכעלטע ןעוועג ןענייז ןפָא
 -עג רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטפעשעג ערעסערג עכעלטע .ןעיירער
 ןבילברַאפ רעטייוו ןענייז ;ָאטעג ןקיטציא םעד ןופ ןסַאג יד ףיוא ןענופ
 -- לשמל יװ ,רַאסימָאק ַא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד רעטנוא טרָא ןַא ףיוא
 ןופ ןטפעשעג יד ,ןַאמניילק ןוא םיובנענעט ןופ ןטפעשעג-ריּפַאּפ יד
 .רעבעוונעדייז ןוא ךָארבדלָאג ,ןַאמרעטופ ןופ ןעילַאקימעכ ןוא ןברַאפ

 ןופ טסקַאװ ָאטעג ןיא עקירעגנוה ןוא עקיטפרעדַאבטױנ לָאצ יד
 ןדנעוו סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ יד רעסערג טרעוו לָאמ ַא סָאװ ,גָאט וצ גָאט |

 ,ףליה ךָאנ (טעטימַאק-ספליה רעשידיי) .ָא ,ק .שז םוצ ךיז

 ידכ ּפַאנק וצ ןעוועג רעבָא ןענייז .ָא .ק .שז םעד ןופ ןעלטימ יד
 ,ןפלעה וצ ןעמעלַא

 רענטרעג ךס ַא טײזרַאּפ ןוא ןעמונעגרעביא טָאה .ָא .ק ,שו רעד
 .עקנַארק ןוא עמערָא רַאפ ןייג טלָאזעג ןבָאה ןטקודָארּפ יד ,ָאטעג ןיא
 -ּורפ ןשטנעמ עטַאוװירּפ ךרוד ןרָאװעג טכַאמעג טּפיוהרעביא ןענייז סע
 -עברַאַאב ןכרוד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא שטָאכ טיונ יד ןרעדניל וצ ןוז
 -ָאטעג יד ןיא .ָאמעג ןיא דרע לקיטש יירפ סעדעי ןעייזרַאפ ןוא ןט
 ,ןרעדנַא םוצ סנייא טרַאה ןענַאטשעג טינ ןענייז רעזייה יד ּוװ ,ךעלסעג
 ןדיי יד .רעזייה יד רַאּפ ךעלדנטרעג עניילק ןעוועג רעירפ ךָאנ ןענייז
 זיא טייזרַאפ ,טייזרַאפ םיא ןוא ןדָאב ןעיירפ םעד טצונעגסיוא ןבָאה
 -רַאפ עקיטנָאק ןייק רעבָא ,טָאטש-עטלַא ףיוא ץַאלּפ רעד ןעוועג ךיוא
 -עג טינ ָאטעג ןיא סע טָאה עגַאל-סגנוזייּפשַאב רעד ןופ גנורעסעב
 ,טכַארב
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 ןענייז .ָאטעג ןיא עגַאל רעלעירעטַאמ רעד ןיא ןטסַארטנָאק יד
 ,לוש ןיא "םוירָאטַאלָאזיא ,,ג"א סָאד -- טייז ןייא ןופ .ףרַאש רעייז ןעוועג
 רעד ןופ ,עקירעגנוה ןופ תולוק יד טרעהעג טּפָא ךיז ןבָאה'ס ןענַאװ ןופ
 ,ןעקנַארטעג ןוא סנסע עטסרעייט יד טימ ןענַארָאטסער -- טייז רעטייווצ
 ג"ֲא רעד :עכעלטע ןעוועג ָאטעג ןיא ןענייז ןענַארָאטסער עכלעזַא
 -ָאטעג יד ןעוועג ןענייז םיטַאבעלַאב יד ּוװ ,סָאג עלַאמ ףיוא "ַאירדַא;
 -ַאב םעד ןופ ןַארָאטסער רעד ,רענייו ןוא ץ"כ ,רעגייג "םילשומ,
 רעד :;עקסוװָאקַארקָארַאטס ןוא לעָאװ גָאר ףיוא לטָאמ-עשטיא ןטנַאק
 -נעק ;ןַאמכיײר 'רפ טימ תופתושב טריפעג ,ַארָאמיצַאר ןופ ןַארָאטסער
 ַא ןופ רעטקַארַאכ ַא טַאהעג טָאה עינדָאכעשפ ףיוא עקדוב סרָאױזד

 יעפַאק
 ,ןסינעג וצ ןביולרעד ךיז ןענעק "ןעגנומענרעטנוא , עקיוָאד יד ןופ

 עטריוטיס טוג עפורג רעד וצ ,ןלָאצ ןענעק סָאװ יד רָאנ ,ךיז טייטשרַאפ
 טוג ,("סעשזַאיצַאמש ,) סרעביילק-סעטַאמש יד טרעהעג ָאטעג ןיא ןבָאה
 -עב ,סרעלגומש ענעדיישרַאפ יד ְךױא ןבָאה ָאטעג ןיא טנידרַאּפ
 -ַאבעלַאּב בור סָאד ,סרעברַאג יד -- לכ םדוק רעבָא ,םיבצק ,סרעק
 ,ןקירבַאּפ ערעייז ןיא ןבילבעג רעטייוו ןענייז ןעײרעברַאג יד ןופ םיט
 ןעװעג יא רעדעל .סרעדנעהױרט יד ןסעזעג ןענייז'ס עכלעוו ןיא
 וצ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד .הרוחס עטכוזעג ןטסקרַאטש םוצ יד
 ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .טלעג ךס ַא טנידרַאפ ןבָאה ,רעדעל טימ ןָאט
 יד ייב ;עקיטּפרעדַאבטױנ יד עציטש טליײטעג טנַאח רעטיירב ַא טימ
 ןבָאה ,ןגײלפױרַא ןגעלפ ןשטייד יד סָאװ ,סעיצובירטנָאק ענעדיישרַאפ

 ,סעמוס עטסערג יד ןגָארטנײירַא טזומעג סרעברַאג יד

 ס ע יצ ו ביר טנ ָא ק

 -עג רעווש ןבָאה סעיצובירטנָאק יד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס
 -טימ יד ןופ סנייא ןעוועג ןענייז ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןּפָארט
 רעדייא ךָאנ ןדיי יד טריניור טָאה טכַאמרעלטיה יד עכלעוו טימ ,ןעל

 ,טכַארבעגמוא ייז טָאה יז

 יד .סעירָאגעטַאק 2 ןיא ןלייטנייא ךיז ןזָאל סעיצובירטנָאק יד
 ןוא סעיצַאקסיפנָאק ןעוועג ךעלטנגייא ןענייז סעיצובירטנָאק עטשרע
 1939 רעבמעטפעס ןיא דלַאב ןבױהעגנָא ךיז.ןבָאה ייז ,סעיציזיווקער
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 ןעמוקעג ןענייז רעמעפש ,ןטַארַאּפַאדָאידַאר עלַא ןבעגוצּפָא לעּפַאב ןטימ
 רָאי ןמ1940 ןיא ,םיצּפח-בוטש ןוא לבעמ ןופ סעיציזיווקער עזײװנסַאמ
 .עטולַאװ עשידנעלסיוא ןוא דלָאג ןבעגּפָא ןגעוו לעּפַאב ַא סױרַא זיא
 -עמ עטרילָאק ןבעגּפָא ןגעוו גנונעדרָארַאּפ ַא סױרַא זיא 1940 רעטניוו

 | ,ןלַאט
 -ַאנרעבוג םעד ןופ גנונעדרָארַאּפ * ןויװַאב ךיז טָאה 1941 ףוס

 עלַא ,ףָארטשטױט ןופ גנוָארד רעד רעטנוא ,ןבעגוצּפָא קנַארפ רָאט
 -עי ללכב ןוא סעטפומ ,סעקשטנעה-רעמופ ,רענלעק-רעטופ ,סרעטופ
 יד ,ןפָארטעג קרַאטש רעייז ןדיי יד טָאה הריזג יד ,גרַאװרעטוּפ ןימ רעד
 -עג ויא ײמרַא עשטייד יד ,גנילצולפ ןויװַאב ךיז טָאה גנונעדרָארַאּפ
 קיטיינ עקַאט סָאד ןענייז ריא רַאּפ ןוא דנַאלסור ןיא רעפיט ןעגנַאג
 ןעײטסָאנָארג (ןדיי ייב רָאנ -- סָאד ןוא) עטריקסיּפנָאק יד ןעוועג
 ךיז ןבָאה ןדיי ,סעקילָארק טימ טצופעג ךישקעטש וליפא ןוא ןסקוּפ
 ןפיוקרַאפ ,ןבָארגַאב ,רעירַא ייב סרעטופ ערעייז ןטלַאהַאב וצ טימַאב
 עשידִי יד .ןעמוקַאב טינ סע לָאו אנוש רעד יבַא ,ןענערברַאּפ רעדָא
 סָאװ ,ךעלצלעפ ןגָארט וצ טכער סָאד טַאהעג רעטניוו טָאה ייצילָאּפ
 ,טכַאמ רעשטייד רעד ןרעװ ןבעגעגּפָא טפרַאדעג .טייצסגנילירפ ןבָאה

 טריפעגכרוד טכַאמ עשטייד יד טָאה סעיצקַא יד ןקידנערַאפ ןכָאנ
 -ער עקיזָאד יד ,גרַאװרעמוּפ טכוזעג ןוא רעזייה עשידיי ןיא סעיזיווער
 .טפָא ךיז ןגעלפ ,טייקיניילק ַא וליּפַא ןענופעג טָאה ןעמ ןעוו ,סעיזיוו
 | ,טיוט טימ ןקידנע לָאמ

 ייב טריקסיּפנָאק ןעמ טָאה 1042 רעמוז ןוא גנילירפ ןופ ךשמב
 ,סענישַאמיינ ,ןענַאקכלימ ,תומהב ,סעמרָאפטַאלּפ ,דרעפ עלַא ןדיי יד
 ,ןרעװָאר ןוא סעגישַאמביירש

 -טנגייא ןיא סעיצובירטנָאק ןענייז סָאד -- עירָאגעטַאק עטייווצ יד
 -טָאטש רעד טָאה 1939 רעבָאטקָא ןיא ,טרָאװ םעד ןוּפ ןעניז ןכעל
 גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ףיױא טגײלעגּפױרַא לעבעגציווש ןַאמטּפיוה

 ,קרַאמ .טנזיוט 10 ןוא סעטָאלז טנזױט 300 -- עיצובירטנָאק עטשרע יד
 -לימ 2 ןּפָארטַאב ןיוש טָאה ,1939 רעבמעווָאנ ,עיצובירטנָאק עטייווצ יד
 עטירד יד .טקירטסיד רעמָאדַאר ןצנַאג םעד ןופ ןדיי יד ףיוא ילז ןָאי
 גייצטעב רָאנ ,עיצובירטנָאק-טלעג ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא עיצובירטנָאק
 ןױש ןעוועג) סםָאדַאר ןיא ןעניוװ סָאװ ןשטייד יד רַאפ ןצַארטַאמ ,ןוא
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 ויא ,'לז טנויוט 800 ,עיצובירטנָאק עטרעפ יד ,(ןשטייד 18000 ַא ןַאד
 ןַאד ,1942 ינוי ןיא ָאטעג ןיא ןיוש ןדיי יד ףיוא ןרָאװעג טגײלעגּפױרַא
 -טנַאה ןענעדרָאנײא ןופ תואצוה יד ןֹדיי יד ייב טרעדָאפעג ןעמ טָאה
 ,"ןפָאש , ג"ַא יד ,ןשטייד יד רַאפ ןטַאטשרַאװ-רעקרעוו

 מט ע ב ר ַא

 ןדיי זַא ,עגַאל ַאזַא ךיז טּפַאש 1942 טפלעה רָעטשרע רעד ןיא
 ןעייגרעד 1942 לירּפַא ןיא ,רעצעלפסטעברַא ןכוז וצ ןָא ןיילַא ןבייה
 ,ןילבול ןופ "ןעגנולדיזסיוא,- ןגעוו ןעגנַאלק עכעלרעדיוש סםָאדַאר ןייק
 יורטש ַא ןיא ןָא ךיז יז ןפַאכ ,ךיז ןעקנירט ייז זַא ןליפרעד ןדיי יד
 ןָא ךז טבייה סע ,לפמעטש ןשטייד ןטימ עטרַאק-עדלעמ רעד ןָא --
 סָאװ ,סעקוווצַאלּפ ןשטייד יד רַאפ עקיטכיוו ,"עמוג , ךָאנ שינעגָאי ַא
 ,ןעיורפ ךיוא ךיז ןעימַאב טעברַא ןגעוו ,ןקישסױרַא ןופ ןטיהרַאּפ ןלָאז
 -ַאב יז טעװ לפמעטש ןשטייד ןטימ עטרַאק-עדלעמ יד זַא קידנעניימ
 -רַאפ וצ טלעטשעג ךיז ןבָאה ןדיי ךס ַא ,עיצַאטרָאּפעד ןופ ןענערָאװ
 ןיא ,ץנעל עמריפ) ןעײסָאש ןעיוב םייב ןטעברַא ערעווש ענעדייש
 (ננוטעברַאסיוא-רעדעל) יקסווָאלָאמָארק עמריפ יד ,ַא"א קירבַאּפ-ןפָאװ
 ערעסערג ַא ןלושוצסיוא ידכ ,ןטַאטשרַאוו ָאטעג ןיא טעדנירגעג טָאה
 -ריציפילַאװק ןרעװ ךָאנרעד טלָאזעג ןבָאה סָאװ ;סרעמיר עשידיי .לָאצ
 ,קירבַאּפ רעד ןיא :.רעטעברַא עט

 ,ןקַירבַאפ עטַאװירפ ןיא םעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד
 ןטסעב םוצ .העש ַא 'לז 1 יב 'רג 40 ןופ טלָאצַאב ןעמוקַאב ןבָאה
 -עפס ,טעברַא רערעווש רָאג ייב ,רעטעברַא-רעדעל יד טַאהעג ןבָאה
 רעטעברַא יד ןבָאה ,עירטסודניא רעשיגרולַאטעמ רעד ןיא -- לעיצ
 -סגנווייפשאב ג"ַא יד ,ןבָאגוצ רעצעלפסטעברַא ערעייז ףיוא ןעמוקַאב
 ,ןטַאטופעד

 טעברַאעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי עטריציפילַאװק לָאצ עסיוועג ַא
 ,סרעסָאלש) רעטעברַא-לַאטעמ ענעדיישרַאּפ ,ןעגנומענרעטנוא עשטייד ןיא
 ףעגנולעטשַאב עשטייד עטַאוירפ טָאהעג ךיוא ןבָאה (ַא"א סרעכעלב
 ,גרַאװנסע טימ ןלָאצַאב ןטלעז טינ ןשטייד יד ןגעלפ ןלַאפ ענױזַא ןיא

 ןופ ןתוכרטצה יד רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ
 ,סרעקעב) ןכַאּפ-סגנורטנרייד יד טנידרַאּפ ןטסעב םוצ ןבָאה ,אפוג אטעג
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 -רַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג ייז טָאה טעברַא רעייז כָאװ ,(םיבצק
 | ,לגומש טימ ךיז ןעמענ

 . ר עוו ט נָא ה

 -רַאפ רעד טָאה םָאדַאר ןעמונרַאּפ ןבָאה ןשטייד יד יװ ךיילג
 -עט ןייז ןסירעגרעביא טייצ עסיוועג ַא רעקרעװטנַאה עשידיי ןופ דנַאב
 טצעזעגניירַא רעמַאק-רעקרעװטנַאה רעד ןיא ןבָאה ןשטייד יד ,טייקימ
 בייהנָא ,(ָאטטָא רעטערטרַאפ ןייז ,ךָאק טנעדיזערפ) ןשטנעמ ערעייז
 ךרוד ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה רעד זיא 0
 המלש ןַאמשיּפ ,טייקיטעט ןייז ןעיײנַאב וצ רעמַאק-רעקרעװטנַאה רעד
 רעד .לעפירג ר"נמ ןעוועג זיא רעריפ-סטפעשעג ,סעזערפ ןרָאװעג זיא
 / טבַאמ עשטייד יד ,4 טָאטש-עטלַא ףיוא ןענופעג ךיז טָאה דנַאברַאפ
 . -ברורַא זיא'ס ןוא ,סעטרַאק-רעקרעװטנַאה עטלַא עלַא טרילונַא טָאה
 ,רעקרעװטנַאה עלַא ןופ עיצַארטסיגער עיינ ַא ןרָאװעג טריפעג

 ,סעיסעצנָאק עניילס עקיליײװטייצ -- ןעלטימ ענעדיישרַאפ ךרוד
 יד ןרָאװעג .טצונעגסיוא טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד זיא -- ןעגנוָארד
 ,רעקרעװטנַאה ןשידיי םעד ןופ טעברַא עטוג

 רעקרעװטנַאה יד ןבָאה דנַאברַאפ ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאדַא
 -ילעב יד .,תורוחס ןוא ןלַאירעטַאמ-יױר ףיוא "ןעניישגוצעב , ןעמוקַאב
 םייה רעד ןיא ךיז ייב לעודיווידניא טעברַאעג רעטייוו ןבָאה תוכאלמ -

 ןופ לַאקָאל ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא 1941 רעמוז ,ןלעזעג טקיטּפעשַאב ןוא
 ןוא ָאטמָא ןוא ךָאק ןשטייד יד ןופ לײטנָא ןטימ גנוציז ַא דנַאברַאפ
 ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא דנַאברַאפ ןופ גָאלשרָאפ ןפיוא
 -לעװ ,"ןּפָאש , רעדָא ןטַאטשרַאװ ה"ד ,"טּפַאשנײמעגסטײברַא, ג"ַא ןַא
 יד ןופ עיליפ ַא יװ ,טכַאמרעװ רעד רַאפ ןטעברַא טלָאזעג ןּבָאה עכ
 -טנַאה עשידיי יד ,"טּפַאשנײמעג-סטײברַא, ןופ ןטַאטשרַאװ רעוועקָארק
 -ַאלּפ "ערעכיז, ַא ךיז רַאפ ןפַאש וצ םעד ךרוד טניימעג ןבָאה רעקרעוו
 -שיפ המלש ,"קיטכיווסגירק, ןייז לָאז עיצקודָארּפ ריא סָאװ ,עקוווצ
 -- טרָאגניײװ בקעי ,ןטַאטשרַאװ יד ןופ רעריפנָא ןרָאװעג זיא ןַאמ
 ,רעטייל-סטפַאשטריוז

 ,52 סַאנ-ץרפ ףיוא יירעקעב רעשינַאכעמ 'וועג רעד ןופ ןינב ןיא
 ךיילג ךיז ןבָאה ,טַאר-ןמסעטמלע ןכרוד ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא סָאװ
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 -רַאװ-יירעמיר ַא ךָאנרעד דלַאב ,ןמַאטשרַאװ-יירעדיינש טריזינַאגרָא
 .ןישַאמ ןייז רעהַא טלעטשעגנירַא טָאה הכאלמ-לעב רעדעי ,טַאטש
 ןעוועג ןענייז'ס עבלעוו ןשיװצ ,סרעטסיימ 30 ןטָארטעגוצ ָאד ןענייז'ס
 טגעלפ סע סָאװ ,ןלַאירעטַאמ יד ןופ ,סרעדיינש רעמָאדַאר עטסעב יד
 ,ןרידנומ טיינעג ןפָאש יד ןיא ןעמ טָאה ,טכַאמרעװ יד ןלעטשוצ

 ַא ילז 1.50 ןופ גנונױלַאב ַא טמיטשַאב טָאה טכַאמ עשטייד יד
 200 טלעטשעגוצ טָאה רעמַאק-רעקרעװטנַאה יד עכלעוו רַאּפ ,גָאֹט
 ,גָאט ןדעי פוו ןוא טיורב םַארג

 עסיוועג ַא לייוורעד ןבעגעג טָאה "ןפָאש, יד ןיא טעברַא יד
 יד ןבָאה ,ןייז .סנרפמ ךיז ןענעק וצ ידכ ,"סעיצקַא, יד רַאפ טייקרעכיז
 ,טַאװירפ ךיז ייב טעברַאעג םעד ץוח רעקרעװטנַאה

 טגײלעגפױרַא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג זיא טייצנשיווצ רעד ןיא
 ןוא ןריזינַאגרָא וצ ףױא 'לו ןָאילימ -ןבלַאה ַא ןופ עיצובירטנָאק ַא
 ןבָאה ןטַאטשרַאװ יד .רעטסיימרעגריב ןרַאפ ןטַאטשרַאװ ןטכירסיוא
 ,8 ןוא 7 קעניר ףיוא ןעניפעג ךיז ןוא ןכַאפ עלַא ןעמענניירַא טלָאזענ

 דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה רעד טָאה טימרעד גנַאהגעמַאוצ .ןיא
 המישר ַא רעטסיימרעגריב .םעד ןלעטשוצוצ גנורעדָאפפיוא ןַא ןעמוקַאב
 ןופ המישר ַא ןייז טלָאועג טָאה סָאד יװ יױזַא ,טײלכַאפ עלַא ןופ
 ןטלַאהעג ןבָאה עלַא סָאװ ,"עקווצַאלּפ , ַא ףיױא ןטעברַא וצ ןשטנעמ
 ַא ןריסרָאּפכרודַא טימַאב ךיז דנַאברַאפ רעד טָאה ,"ערעכיז, ַא רַאפ
 -נרעל ןוא ןלעזעג ךיוא רָאנ ,סרעטסיימ זיולב טינ לָאצ ערעסערג סָאװ
 ןגירקפיורַא ןטימ זַא .,ןטלַאהעג ןבָאה תוכאלמ-ילעב עשידיי יד ,ךעלגניי
 טָאה לעודַיװידניא לייוו ,ןעװעטַאר .ךיז ןעמ ןעק המישר רעד ףיוא ךיז
 ,ןטעברַא טנעקעג טינ רעטייװ ןיוש ןעמ

 ייברעד טָאה :ַאלסעל השמ טַאר-ןטסעטלע ןופ דילגטימ רעד
 עבלעוו ,רעקרעװטנַאה יד ,רעטסיימרעגריברעבָא םייב "טלקעמעג,
 ןכָארטשעג . ןרָאװעג ןענייז ,טלעג בָארג רַאפ טפיוקעגנייא טינ ךיז ןבָאה
 ,המישר רעד ןופ

 עשידיי ענעבילבעגרעביא יד ןבָאה "גנולדיזסיוא, רעד ךָאנ
 סַאג-ץרפ ףױא "טּפַאשנײמעגסטײברַא, ןיא טעברַאעג רעקרעװטנַאה
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 -ָאטש יד ןיא ,(יירעטסוש) טָאטש-עטלַא ףיוא ,(יירעמיר ;ןוא יירעדיינש)
 -ןפָאו רעד ןיא ןוא (ןכַאפ עלַא) קעניר ףיוא ןטַאטשרַאװ עשימ
 ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייז קרעװטנַאה ןגעוו תועידי יד) .קירבַאּפ
 ,ןַאמצלַאמ ךרב ןוא ןַאמרָאק םייח ,טרָאגניײװ בקעי

 ןשידיי ןופ גנוטלַאוורַאֿפטּפיוה יד
 ץיזַאב ןֿכעלגעווַאבמוא

 -געװַאבמוא ןשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפ-טפיוה רעד ןופ טמַא רעד
 ן1גטקוטסזש211009 שטייד ףיוא ןסייהעג טָאה רע יו רעדָא ,ץיזַאב ןעכעל
 6069 1080190068 !1ג05 000 60100006810068 06/ 51204 8200
 ןעוועג זיא ןוא ָאמעג סָאד ןפַאש ןרַאפ םישדח עכעלטע ןענַאטשטנַא זיא
 רעמָאדַאר ןופ '116002006/2018860816016 ג"ַא רעד ןפרָאװעגרעטנוא
 ,13 קעניר ףיוא ןענופעג ךיז טָאה טמַא םעד ןופ ָארויב יד .מקירטסיד
 ןוא רעירַא יד רַאפ קעניר ןופ - :גנעגניירַא 2 טַאהעג טָאה זיוה סָאד
 סקילעפ ןעוועג ויא רעטיײלדָארויב רעד ,ןדיי יד רַאפ -- 28 לעָאװ ןופ
 ,ה -- רעטלַאהכובטפיוה ןוא רעטייל רעוויטַארטסינימדַא ,לעפַאנייװ
 -ַאב עשידיי 10 םורַא טעברַאעג ןבָאה ןעמַאװצ ,(רעודָאל ַא) ךיליורפ
 -ָארויב ,ןרָאטַארטסינימדַא עשידיי 30 ייב ןעוועג ןענייז סע .,עטמַא
 ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג זיא טכַאמ רעשטייד רעד דצמ רעעזפיוא
 ,טדרַאהנייר ריציּפָאדַא-סע עלעטשדנַאהיורט רעד

 -ייה עלַא ןעוועג ןענייז גנוטלַאװרַאּפ-טפיוה רעד ןופ תושר ןיא
 ָאטעג סָאד ןעוו ,ןדיי וצ .טרעהעג ןבָאה סָאװ ,רעקיטש-דרע ןוא רעז
 יד ןעגנַאגעגרעביא ךיוא טמַא םעד וצ ןענייז ,ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא
 ,ָאטעג ןופ חטש ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעזייה עשירַא

 ןבילבעג ויא סָאװ ,טלעג-הריד ןענָאמ טגעלפ גנוטלָאװרַאפ יד
 יד ןופ םִיטַאבעלַאב עשידיי יד ,המחלמ רעד רַאפ יו ,טרעכעהעג םינ
 ַא וױלב -- ןטלעו ץנַאג ךיוא סָאד ןוא -- ןעמוקַאב ןבָאה רעזייה
 ןלָאצ טזומעג ןיילַא ךָאנ ןבָאה ייז ,טלעג-הריד םעד ןופ לייט םעניילק
 ערעייז ןיא ןעמונרַאפ ןבָאה יז סָאװ ,ןעגנוניוו יד רַאפ טלעג-הריד
 -סיוא ןעמוקַאב ןבָאה רעבָא רעציזַאבזױה עשיליופ יד ,רעזייח ענעגייא
 .רעזייה ערעייז ןופ חוויִר ןצנַאג םעד טלָאצעג
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 -עגנייא ןרעװ טגעלפ רעזייה רעשידיי יד ןופ חוויר רענייר רעד
 רעד ייב ץיזַאבוױה ןשידיי ןופ עטנָאק רעלעיצעפס ַא ףיוא טלָאצ
 ,סעמוס עקיזיר ןעוועג ןענייז סָאד ,"עלעטשדנַאהיורט

 םוצ ףיוא ןעגנַאגעג זיא הסנכה רעד ןופ לייט רעטסערג רעד
 ןטלַאהוצסיוא .ףיוא ןוא ןרעייטש ענעדיישרַאפ ,תובוח עטלַא ןלָאצַאב
 טכַאמעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא רעזייה .ןופ ןטנָאמער .עיצַארטסינימדַא יד
 רעבָא ָאטעג ןרעסיוא ;ןלַאפ עטסקידנעווטמיונ יד ןיא רָאנ ,ןטלעו רעייז
 -כײלַאב רַאּפ ,ןטנָאמער ןריפכרוד ןסייהעג טּפָא ץנַאג טדרַאהנייר טָאה
 עינוָארטקעלע רעד ןופ עסַאק רעד ןיא ןלָאצ טגעקעג ןעמ טָאה גנוט
 רעד וצ 100 ןופ נָאלשוצ ַא טימ טַאר-ןטסעטלע ןיא רעדָא טקעריד
 ,ןובשח ןופ עמוס

 ָאטעג ןופ ןצענערג יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ רעזייה יד טימ
 ָאמעג סָאד רעדייא .,ןרָאטַארטסינימדַא עשידיי רָאנ טעטלַאװרַאּפ ןבָאה
 רעזייה עשידיי עלַא טימ טעטלַאװרַאפ יז ןבָאה ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 יד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ןבָאה ךָאנרעד .טָאטש רעצנַאג רעד ןיא
 עשטייד ןוא עשיליופ ןעמונעגרעביא ָאמעג ןרעסיוא רעזייה עשידיי
 | ,ןרָאטַארטסינימדַא

 -ַאטינַאס רעד זיא טייקמערָא ןוא טפַאשגנע רעסיורג רעד בילוצ
 ,רעטכעלש ַא רעייז ןעװעג ָאטעג ןיא רעזייה יד ןופ דנַאטשוצ רער
 ַא ןיא ןשטנעמ רערעמ ךָאנ לָאמ ַא ןוא 8 ,6 ֹוצ טניוװעג טָאה ןעמ
 טַאהעג ןבָאה זיוה ןיא טייקנייר יד ןטלַאהוצפיוא עבַאנפיוא יד ,בוטש
 יז ,ןדיי ןעוועג עלַא ןענייז ייז ,(סעשזורטס) סרעטסיימזיוה ג"ַא יד
 עטסיזמוא ןַא טַאהעג רעבָא ןבָאה ,תוריכש עניילק ןעמוקַאב ןבָאה
 ,הריד

 טרעהעג ךיוא טָאה סרעטלַאװרַאּפ-זיױה יד ןופ סעבַאגפיוא יד וצ
 יז סָאװ ,סעטרַאק-לטימסנבעל יד ןרָאטַאקָאל יד רַאפ ןלייטעצ סָאד
 ,טַאר- -ןטסעטלע םייב טמַא-עיצַאזיװָארּפַא םעד ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ
 ךיז טכַאד) לָאצּפָא רעניילק ַא ןרעװ ןעמונעג טגעלפ סעטרַאק יד .רַאּפ
 ,טַאר-ןטסעטלע םעד תבוטל ('לז 2

 טריפעגכרוד זיא "גנולדיזטיוא רעסיזרג, רעה רַאּפ ןכָאװ עכעלטע
 יד ,סרעטלַאװרַאפ-זיױה עשידיי טפלעה רעּפַאנק ַא ןופ עיצקודער ַא ןרָאװעג
 .סָאד .שיטירק רעייז ןרָאװעג זיא עטריצודער יד ,ןופ עגַאל עלעירעטַאמ
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 טעברַא ןעמוקַאב וצ טימַאב ךיז טלָאמעד ןבָאה סרעטלַאװרַאפ-זױה בור
 -ָארויב יד ,רעצעלפסטעברַא ערעדנַא ןופ "סעטרַאק-עדלעמ, ןוא
 םעוו רעמָאמ זַא ,טנָאזעגוצ טַאהעג טדרַאהנייר טָאה רעבָא עטמַאַאב
 .ןייק טימ רעבירעד ךיז יז ןבָאה .ןריר טינ ייז ןעמ טעוו ןעשעג סעפע
 ןענייז "גנולדיזסיזא,, יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ,טגרָאזַאב טינ סעטרַאקעדלעמ
 -רַאפ-זיוה יד ןופ .ןרָאװעג טקישעגקעװַא עטמַאַאב-ָארויב עלַא ךיוא
 ,ןבילבעג ןבעל לייט רעניילק ַא רָאג זיא סרעטלַאװ

 רעד ןיא טעברַאעג טינ ןיוש ןדיי ןבָאה "גנולדיזסיוא, רעד ךָאנ
 -ייד ןוא עשיליופ טריֿפעג רעטייוו ןבָאה טעברַא יד ,גנוטלַאװרַאפ-זױה
 ,ןרָאטַארטסינימדַא ןוא עטמַאַאב עשט



 ננאווצסטעברא רעד 2

 ןָא בייהנָא ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,תוריזג עטספרַאש יד ןופ ענייא
 .טעברַאסגנַאװצ יד ןעװעג זיא ,םָאדַאר ןיא ןדיי יד ןפָארטעג רעווש
 יד ןיירַא לַאטרַאװק ןשידיי ןיא ןָאט זָאל ַא ךיז ןגעלפ גָאט ךָאנ גָאט
 רענעמ יד ןבוטש יד ןופ ןפעלשסורַא ,םרעביירט-ןפַאלקש עטנּפָאװַאב
 רעד וצ ןסַאג יד רעביא טנעה ענעביוהעגפיוא טימ זייווסעפורג ןביירט ןוא
 -ַאג ןעמיור) ךרפ-תדובע ןַא ןעוועג בור'ס זיא אפוג טעברַמ יד .טעברַא
 גנולָאצַאב יד ;(לג"דא ןלַאטש ןקינייר ,דרעפ ןצופ ,תואשמ ןפעלש ,ןס
 םילווליז יד ,תושיגנ יד ןוא פעלק יד ןעוועג ןענייז טעברַא רעד רַאפ
 -פָא ןשטייד יד ןגעלפ גונעת ןרעדנוזַאב ַא טימ .ןעיירעלדיז ןוא
 -ידיי רעלענָאיצידַארט ןוא דרעב טימ ןדיי עמורפ ןקינייפ ןוא ןטעּפש
 | | ,השבלה רעש

 ןוא עטקיזמעצ ןדיי ןעז .ןעמ טגעלפ רעטּפָא ןוא רעטּפָא ץלַא
 יד ןופ רענייא .טעברַא רעד ייב ןוא יײרעּפַאכ רעד ייב עטתיממעצ
 זיא סָאװ ,סקַאװ דוד-םייח דמלמ ןטימ ןעשעג זיא ןלַאפטיוט עטשרע
 ,(42 טייז עס טעברַא רעד ייב ןרָאװעג ןסָאשרעד

 -ַאב ןגיל רענעמ יד .קערש ןוא דחפ ןקידנעטש ןיא ןבעל ןדיי
 ןזייװַאב וצ ךיז ארומ ןבָאה ןוא ןרעלעק ןיא ;רעמעדיױב ףיוא ןטלַאה
 -על ןופ ריפוצ רעד .,ךַאפ ןייז ייב סעפע טוט סע רעװ ןטלעז .סַאג ןיא
 ,טסקַאװ תורקי רעד ,ןסירעגרעביא זיא לטימסנב

 ,1989 רעבָאטקָא ןיא ה"ד ,שרַאמנײרַא רעייז ךָאנ ןכָאװ רָאּפ ַא
 ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ תומישר ןכַאמ וצ ןלױפַאב ןשטייד יד ןבָאה
 ,תומישר יד ןפרַאד ייז סָאװ וצ ,וו"זַאא גנודליב ,ךַאּפ ,רעטלע ןטיױול
 ,טסוװעג טינ רענייק טָאה

 -מַא ךָאנ ןבָאה (םיוב ,ןַאמולב) עטמַאַאב-הליהק 'וועג עכעלטע
 ,9 (רענילבול) ָאגעקסמָארעשז ףיוא הליהק.רעד ןופ לַאקָאל ןיא טריט



 םאדאר ןשידיי ןופ ךובקנעדנא 1446

 -נייא ןבָאה ןוא תומישר עטרעדָאפעג יד ןכַאמ וצ ןטערטעגוצ ןענייז ייז
 ַא ןיא .,דנַא"א ןַאמצרָאװ .י רערעל-עיזַאנמיג םעד ףליה וצ ןדַאלעג
 טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ַא ןעמוקעג זיא רעטעפש טייצ רעצרוק

 -סיל עטקיטרַאפעגסױא יד ןופ ךמס ןפיוא -- גָאט ןדעי ןלעטשוצוצ
 ענעדיישרַאפ ףױא םעברַאגנַאװצ וצ ןדיי לָאצ עסיוועג ַא -- סעט

 ,סעקווּוצַאלּפ עשטייד

 ןקידרעטעפש םעד ןופ ןרעק רעד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא םורַא ױזַא:
 טלעטשעג ךיז טָאה טמַאסטעברַא רעד .,טַארנדוי םייב טמַאסטעברַא
 ,גנַאװצסטעברַא םעד ןרילוגער וצ ךעלגעמ טייוו יוװ עבַאנּפױא ןַא רַאפ
 חוכ ןטימ ןרָאװעג ןּפרָאװעגנָא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד זיא סָאװ

 | ,סקיב רעד ןופ
 סלַא םָאדַאר ןיא ןעוועג טנַאקַאב זיא סָאװ ,ןַאמצרָאװ ,י יּפָארפ

 ןופ שארב טלעטשעג בײהנָא ןופ ךיז טָאה ,שטנעמ רעכעלטנרָא ןַא
 ןיא הריזג רעד ןופ .טסַאל יד טימַאב ךיז טָאה רע ,טמַאמטעברַא םעד
 ןרַאפ .ןדיי עקיעפסטעברַא עלַא ןשיווצ ןלייטרַאפ וצ סָאמ רעכיילג ַא
 רערעווש רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,"ןשינעּפַאכ , יד ןרידיווקיל ןופ זיירפ
 -ַאמ עשיריי עמערָא יד בײהנָא ןיא דלַאב ןקירדרעד וצ טָארדעג טסַאל
 ןדעי ןלעטשוצוצ ןיילַא ןעוועג בייחתמ טמַאסטעברַא רעד ךיז טָאה ,עס
 ."סעקווּוצַאלּפ , יד רַאּפ רעטעברַא לָאצ עטרעדָאּפעג יד גָאט

 -רַא ערעטכייל) "עטוג , עטלייצעג ןעוועג ןענייז רעצעלפסטעברַא
 "עטכעלש, בור'ס ןוא (ןְסע םוצ סעפע ךיוא לָאמ וצ ןוא פעלק ןָא ,טעב
 זיא סעקוווצַאלּפ עטסטכייל יד ןופ ענייא ,(חצר-תוכמ ,טעברַא ערעווש)
 יד .גָאט ַא ןשטנעמ 4 טעברַאעג ןבָאה סע ּוװ ,טכירעג סָאד ןעוועג
 ןוא 11 - 10 רעגייז ַא זיב ירפ 7 -- 6 ןופ טרעיודעג טָאה טעברַא
 -יצ רָאּפ ַא ןעמיורפיוא ןוא סנוויוא יד ןצייהנייא ןיא ןענַאטשַאב זיא
 ןעמ לייו ,עמורפ ,ערעטלע ןדיי ןרָאװעג טקישעג ןענייז ןיהַא ,ןרעמ
 -ַאלפ עטסגרע יד .ןעשעג טינ רָאג יז טעוו ןטרָאד זַא ,טסּוװעג טָאה
 ,לע-וװ-עט ,102 ןוא 27 ָאגעקסמָארעשז ףיוא ןעוועג ןענייז סעקוווצ

 | ,ַא"א קירבַאפ-ןּפָאװ
 ןעװעג בייהנָא ןופ ויא רעטעברַאגנַאװצ עטרעדָאפעג לָאצ יד

 "ּורפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סע .גָאט ַא ןַאמ 80 -- עסיורג ןייק טינ

 ,טעברַא ערעטכייל וצ ןשטנעמ ערעכַאװש ןקיש וצ (ַא"א לרוג ךרוד) ןוו
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 יד ,וו"זַאא טינ טגָאלש ןעמ וװ רעטרע יד ףיוא -- ןשטנעמ ערעטלע
 טמַאסטעברַא ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ ,טעברַאעגּפָא גָאט רעייז ןבָאה סָאװ
 זיב .טעברַא רעד וצ ןייג ןופ רוטפ ןייז טימרעד ןגעלפ ייז ןוא לטעצ ַא
 ויא טעברַא רעד וצ ןייג ןופ בוח רעד .ייר רעייז ןעמוק טגעלפ סע
 טײרּפַאב ןענייז עקנַארק .רָאי 40 זיב רענעמ ףיוא ןרָאװעג טגײלעגפױרַא
 ,רעטקָאד ַא ןופ לטעצ ַא ןופ ךמס ןפיוא ןרָאװעג

 אנוש ןרַאפ טָאה םלוע רעד .רערעווש ַא ןעוועג זיא בייהנָא רעד
 -ַאכ יד זַא ,ןעזרעד טָאה ןעמ .ןעוו ,וצ רעטעפש ,ןטעברַא טלָאװעג טינ
 ןעמ זיא גָאט .םעד קידנטעברַאּפָא זַא ןוא טרעהעגפיוא ןּבָאה ןעיירעפ
 ןסַאּפוצ ןעמונעג ןדיי ךיז ןבָאה ,גָאלּפ רעד ןופ רוטפ טייצ עסיוועג ַא
 -יוװ ,נָאט ןטמיטשַאב םעד ןיא ןוא טמַאסטעברַא ןופ ןעגנוזייוונָא יד וצ
 ,טעברַא רעד וצ ןדלָאמעג ךיז ,קידנליוו טינ קידנג

 רעשטייד רעד ייב .ןרינעורעטניא טגעלפ ןַאמצרָאװ יפָארפ
 ייב ןגָאלשעג הביס םוש ןָא ןרעוו ןדיי ּוװ ,סעקווּוצַאלּפ יד ןגעוו טכַאמ
 -נַאהַאב ערעסעב ןוא ןסע רעטעברַא יד רַאפ טרעדָאפעג ,טעברַא רעד
 ,1נולד

 -בול ףיוא ןעוועג ביײהנָא ןופ זיא טמַאסטעברַא ןופ לַאקָאל רעד
 ןופ .ירפ 6 ןבייהנָא ךיז טגעלפ טעברַא יד ,9 (ָאגעקסמָארעשז) רעניל
 וצ ןדיי יד ןריפֹוצּפָא ידכ ,רענלעז ַא ןעמוק טגעלפ ץַאלפסטעברַא םעד
 ,טעברַא רעד

 . -עוש רעייז ןיא טייקיטעט ןייז טריפעג טָאה טמַאסטעברַא רעד
 רעשירעדרעמ ריא טימ טכַאמ עשטייד יד --טייז ןייא ןופ ,ןעגנוגנידַאב ער

 ,עטרעטַאמעגסיוא יד -- טייז רעטייזוצ רעד ןופ ,ןדיי יבגל גנולעטשנייא
 ןרַאפ טפמעקעג רעװש ױזַא טָאה סָאװ ,עסַאמ עשידיי עטקינייּפרַאפ
 רעד וצ ןלעפרַאפ ןוי ַא סעפע טגעלפיס ןעוו ,לָאמ ןייא טינ ,םויק
 -עלק טינ גנַאל רע טגעלפ ,טרעדָאּפעג טָאה רע סָאװ ,רעמעברַא לָאצ
 יד ןבייהנָא ךיז טגעלפ'ס ןוא ,ןסַאג יד רעביא ןָאט זָאל ַא ךיז קידנר
 -ייז ןבָאה סָאװ ,יד בור סָאד ןגעלפ ןלַאפנירַא ,"יירעפַאכ , עטנַאקַאב
 ןיא ןעגנַאגעג רערעכיז רעבירעד ןענייז יז .ןוא טעברַאעגּפָא גָאט רע
 ןעוו ןלַאפ ךיוא ןעוועג .ענעשעק ןיא טמַאסטעברַא ןופ לטעצ ןטימ סַאג
 יד ןגעלפ ,רעטעברַא לָאצ עטרעדָאּפעג יד ןבעג טינ ןרַאפ ,סעכ רַאפ
 ,טעברַא רעד וצ טמַאסטעברַא ןופ לַאנָאסרעּפ םעד ןעמענטימ ןשטייד
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 טריפעגנָא טייצ עצרוק ץנַאג ַא טָאה ןַאמצרָאװ  יּפָארפ
 רעד ןוא גנַאװצסטעברַא םעד ןרילוגער ןופ טעברַא רעד טימ
 ,רעטעברַא ףױא גערפכָאנ ןשטייד םעד ןליטש ןטימ זַא ,גנוגייצרעביא
 ןבעל עטכשוחרַאפ סָאד ןכַאמ רעטכייל סָאמ עסיוועג ַא ןיא ןעמ ןעק
 קעװַא רעטעפש רעבָא זיא ןַאמצרָאװ יּפָארּפ ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ
 ןברָאטשעג רע זיא 1941/42 רעטניוו ,גנולײטּפָא-טנוזעג רעד ןיא ןטעברַא
 ,םופיט ןופ

 -רַא םעד ןופ טייקיטעט רעד ןיא ךיז טָאה טייצ עטשרע יד ןיוש
 דיי רעשיכיירטסע ןַא ,גרעבנירג רעסיוועג ַא טשימעגניירַא טמַאסטעב
 טָאה סָאװ ,ןיושרַאפ ַא ,1938 רָאי ןיא םָאדַאר ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ
 ןייז וצ ןזיװַאב הלשממ רעשטייד רעד ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ןיוש
 -ייח יד רעביא ןפיול טגעלפ רע ,ָאּפַאטשעג רעד טימ גנודניברַאּפ ןיא
 ןילַא טגעלפ גרעבנירג רעד .טעברַא רעד וצ ןפעלש ןוא ןדיי ןכוז ,רעז
 קידנלעוו ,טעברַא רעד וצ ןייג ןזומ סָאװ ןדיי ןופ תומישר ןלעטשפיונוצ
 טגעלפ "םישעמ ענייש , ענייז ,ענעּפורעג יד ןרישזַאטנַאש ןּפוא םעד ףיזא
 טימ פָא ךיז טנכער רע זַא ,ןעיירעדיירעג טימ ןקעדרַאּפ ןווּורּפ רע
 ,ןעועג טינ דוס ןייק םענייק רַאפ רעבָא זיא'ס .,לג"דא "ןעיושזרוב,
 ,"ןדיירפיזנוצ טוג םיא טימ ךיז ןענעק ןדיי עכעלגעמרַאפ דָארג זַא
 ,רַאבַאכ םיא קידנבעג

 רעשידי רעד ףױא דחפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה גרעבנירג רעד
 -נגעקַא םיא ךיז טווורפעג ןעמ טָאה טמַאסטעברַא ןיא  ,גנורעקלעפַאב
 ןבָאה עלַא ,ןכַאז עגנירג יד ןופ טינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא .ןלעטש
 ַא טָאה רע .סעציילפ עקרַאטש טָאה ןױשרַאּפ רעקיזָאד רעד זַא ,טסּוװעג
 םענײמעגלַא םעד ןופ ןובשח ןפיוא גָאט ןטוג ַא טבעלעג טייצ ערעגנעל
 -נירג זַא ,טסּוװרעד 1940 לירפַא םורַא ךיז טָאה ןעמ זיב קילגמוא
 ענייז ךרוד עקַאט ןוא הסיפת רעצלעק ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא גרעב
 ,םיטַאבעלַאב

 -עמ ןוא רערעמ ץלַא ןרעדָאּפ ןעמונעג טָאה טכַאמ עשטייד יד
 -ניא עשטייד עיינ ןרָאװעג ןּפַאשעג ןענייז םָאדַאר ןיא ,רעטעברַא רער
 יד ןצונסוא יו ךַאז ערעטכייל ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא סעיצוטיטס
 רעטעברַא עשידיי עטרעדָאּפעג לָאצ יד ,ןדיי יד ןופ טעברַא עטסיזמוא
 --פָאװ יד ,טרעדנוה 6--5 ףיוא 80 ןופ טייצ רעד טימ ןסקַאװעג זיא
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 טרעדָאּפעג טָאה ,טדימש חצור ןטנַאקַאב טוג םעד טימ ,ןילַא קירבַאּפ
 -ַאזַאל ,40 עקרעוו-סגנוטסירסיואדןַאב ,(20 ביײהנָא ןופ) רעטעברַא 0
 | ,ויזַאא 20 טער

 ,ןרָאװעג .טרעסערגרַאפ זיא טמַאסטעברַא ןופ לַאנָאסרעּפ רעד
 1 ןגָארטרעדנַאנופ טעברַא רעד וצ ןעגנורעדָאפפיוא יד טגעלפ ןַאד זיב
 ,-נעמ ךָאנ ןעמענוצ טזומעג טָאה ןעמ .ןײטשדלָאג רעסיוועג ַא ,שטנעמ
 השמ טַארנדוי ןופ סעזערפ-עציוו רעד ןוא ,ןגָארטרעדנַאנופ םוצ ןשט
 ןופ ןטלעטשעגנָא וועג ַא ,ןרעגייג םיכַאָאי טרידנעמָאקער טָאה ּוַאלסעל
 ,ךַאװטכַאנ רעשיטָאטש רעד

 יװ טױל ,ןגָארטעגרעדנַאנופ גנַאל טינ ךעלטעצ יד טָאה רענייג
 טמַאסטעברַא ןיא ןעמוקנָא ןרַאפ רעגייג טָאה ,טסעומשעג טָאה ןעמ
 טַאהעג קיטנָאק ןַאד ןיוש ןוא רעזעלג ַא יװ ָאּפַאטשעג ןיא טעברַאעג
 ןוא ךעלטעצ ןגָארט סָאד קעװַא טפרַאװ רעגייג ,"ןטקַאטנָאק , ענייז
 טמוקַאב רעגייג ;ןײרַא ָאּפַאטשעג ןיא סעזערפ-עציוו ןטימ טפָא טרָאפ
 ןטימ "ןתוחמ , רעצנַאג ַא זיא רעגייג ,ןַאמצרָאװ יו טלַאהעג ןרעסערג ַא
 טרעױדעג סע סַאנַאטּפַא ײצילָאּפ-לַאנימירק רעשיליופ רעד ןופ ףעש
 -רַא ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ רעד טרעװ רעגייג ןוא טייצ עצרוק ַא
 | | ,טמַאסטעב

 ןשטייד ןרעטנוא טצכערקעג רעווש טָאה גנורעקלעּפַאב עשידיי יד
 טירט ןדעי ףיוא ,ןרָאװעג טרעװרָאפ ןדיי םעד ןענייז ןכַאז ךס ַא ,ךָאי
 ןציז "םיאטח, ענעדיישרַאּפ רַאּפ ."רעכערברַאפ, ַא רע טרעוו טירש ןוא
 ,ָאפַאטשעג רעד ייב "ןכדש , ַא טרעוו רעגייג ,הסיפת ןיא ןדיי ךס ַא
 םיא .ייב טלעופ ןוא ןרעגייג וצ טייג -- ןכַאזטרעװ ,טלעג טָאה'ס רעוו
 הסיפת ןיא ןרעֹוו טליוּפרַאפ לָאז -- טינ טָאה סע רעוו ,ףרַאד רע סָאװ
 ,ץיוושיוא ןייק קעװַא רעדָא

 -ַאב ַא ךיילג טמוקַאב רע ."ןענידרַאּפ , וצ םוג ןָא טבייה רעגייג
 ץכ רעד .רעמָאדַאר ַא ,ץ"כ לארשי ןסיוועג ַא ,ףתוש ַא ןוא רעפלעה
 -עג זיא רעגייג ןעו ,טמַאסטעברַא ןיא ןײגּפױרַא רעירפ ךיוא טגעלפ
 טמַאסטעברַא ןיא טסַאג רעטּפָא ןַא ןרָאװעג ץ"כ זיא ,ףיקת ןרָאוװ
 ,םירבח ןרָאװעג ןענייז יז ןוא

 ןוא קיציה ןעוועג זיא רעגייג .ןעוועג סָאד זיא "גוויז , רעקיסַאפ ַא
 ןעועג קידנעטש ןיא ץ"כ ,טייקיניילק רעדעי ייב ןדניצנָא ךיז טגעלפ
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 רעדעפ יד ןריפ וצ ןייז רעווש טגעלפ ןרעגייג ;טשרעהַאב ןוא טלַאק
 ץיכ ...ןענעכער -- רקיע רעד ןוא ןביירש טוג ןעק ץ'כ ,ריּפַאפ ןרעביא |

 ,"פָאק רעטוג , ןוא טנַאה עטכער סרעגייג טרעוו

 ןוא טייז ןייא ןופ ןרעגייג ןשיווצ ןעגנובייר עפרַאש וצ טמוק סע
 ץיכ .טיז רערעדנַא רעד ןופ לַאנָאסרעּפ לייט ַא טימ ןענַאמצרָאװ
 רענעי ןעוו ,ןרעגייג ןקיורַאב וצ טּפָא טריבורפ ןוא "ררוב , רעד טרעוו

 סעפע םיא ייב ןייא ךיז טיג לָאמטּפָא .טגערעגפיוא ןוא טכָאקעצ טרעוו
 .יױלעופ וצ

 -עג ןכָאװ רָאפ ַא ךיז טמַאסטעברַא רעד טָאה 1940 גנילירפ ןיא
 טָאה ןוא .ַאטוגוַארט ףיוא "הרזע, 'וועג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ןענופ
 -רעפ רעד ,55 ַאמוגוַארט ףיוא לַאקָאל ןסיורג ַא ןעמוקַאב רעמעפש
 ,טרעסערגרַאפ ןרָאװעג זיא לַאנָאס

 ןעוועג ןענייז טעברַא וצ ןעגנורעדָאפפיוא יד ןגָארט םייב זיולב
 יד טָאה 1940 רעמװ בײהנָא .ןעיורפ ןוא רענעמ 10 זיב טקיטפעשַאב
 ,ןַאמ 1400 זיב .1000 ןופ ךעלגעט ןפָארטַאב רעטעברַאגנַאװצ  לָאצ
 --עגוצ לָאצ רעקידנגנעג רעד קנַאדַא ,טיילכַאפ ךס ַא יז ןשיווצ
 ןצנַאג ןיא טעמכ טעברַא רעד וצ ןפַאכ סָאד טָאה רעטעברַא עטלעטש
 | ,םישדח עגנַאל ןופ טייצ ַא ףיוא טםרעהעגפיוא

 -יג הרדס עגנַאל ַא ןָא םָאדַאר ןיא ךיז טבייה 1940 רעמװ
 ןדיי רעמָאדַאר ןקישסױרַא ןופ הריזג יד ןעמוקעג זיא בייהנָא ןופ ,םישור
 ,ַא"א לָארַאנ ,ץעשולעב ,ווָאנַאשעיצ ןייק

 -פָא ,ןפיוקסיוא טנעקעג ךיז ןעמ טָאה ןרעגַאל יד ןיא ןרָאפ ןופ
 -עג טלָאזעג ןבָאה טלעג םעד רַאּפ .טלעג עמוס ערעסערג ַא קידנלָאצ
 -עג טמיטשַאב ןַאד זיא סָאװ ,רערעדעי ."רענעמ-ץַאזרע , ןרעװ טקיש
 ךי טָאטשנַא ןקיש טגעמעג טָאה ,ןרעװ וצ טקישעגסױרַא ףיוא ןרָאװ
 ,"ןַאמ-ץַאזרע, ןַא

 רַאפ דחפ רעד .ןעוועג טינ ןענייז ןרָאּפ םוצ םינלעב ןייק רעבָא
 ןעװעג םינ זיא ןבעל סָאד רעווש יװ ןוא ,סיורג ןעוועג זיא ןרעגַאל
 רעד ןיא ךָאד זיא ןעמ -- טסיירט ןייא טַאהעג רערעדעי ךָאנ טָאה
 ליו רענייק רעכלעוו טימ ,החפשמ רעד טימ ןעמַאזוצ ,טָאטש רענעגייא
 ,ןדייש טינ ךיז
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 טפרַאדעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק ַא ןפַאשעג טָאה טַארנדוי רעד
 -עג ָאד טָאה לדיפ עטשרע יד ,לָאצּפָא םעד ןריסַאקנייא ןוא ןעמיטשַאב
 4 לרָאפ סָאד .טעברַאעג טינ גנַאל טָאה עיסימָאק יד .רעגייג טליפש
 טנעה "ענייר , ערעייז ןיא ןעמונעגרעביא ךַאז עצנַאג יד טָאה ץ"כ--רעג
 -עפש ךיוא ןענייז ייז ,סעמוס עקיזיר טריסַאקנייא ייברעד ןבָאה ןוא
 ןוא ןרָאפעג ןיהַא ,ןרעגַאל יד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןדיי יד ןעוו ,רעט
 | ,טלעג רַאפ רעדיוו ,ןשטנעמ קירוצ טכַארבעג

 רעמָאדַאר טרעדנוה רָאפ ַא ןענייז 1940 רעמוז ןקיבלעז םעד
 ןיא טעברַא-דלַאװ ןוא-ייסָאש רערעװש וצ ןרָאװעג ןעמונעג ןדיי
 וצ עטנעָאנ רעמרע ערעדנַא ןוא יקרָאב רעטנוא עקנַאלדעי ,עקטַאברַאג
 ןעוועג ליפ וצ זיא ,ןבעגעג ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןסע סָאד ,םָאדַאר
 -עג ןיהַא טָאה טַארנדוי רעד .ןבעל וצ קיניײװ וצ רעבָא ןברַאטש וצ
 ,ןכיקדלעפ טנדרָאעגנייא ןוא טנַאיוװָארּפ טקיש

 רעד טימ זיא ןדיי רעמָאדַאר יד ןשיוצ רעגנוה ןיא תולד רעד
 ךיז ןבָאה ןעיורפ ךיוא ןוא רענעמ זַא ,ליפ ױזַא ףיוא ןסקַאװעג םייצ
 ,ןטערַאזַאל ןוא ןכיק ןיא טעברַא ףיוא ןדלעמ וצ קיליוויירפ ןביױהעגנָא
 ןענייז ןעיורפ ךס ַא ,ןסע םוצ סעפע ןעמוקַאב ןענעק טגעלפ ןעמ ּוװ
 -ַאב ןבָאה ייז ּוװ ,ווָאנַאלָאװ ןייק טעברַאיוב ףיוא ןרָאפעג קיליוויירפ
 ,ןסע ןעמוק

 ןשטיד םעד ןופ םכסה ןליטש ןטימ טָאה טמַאסטעברַא רעד
 לָאצּפָא ןַא טריפעגנייא גנַאװצסמעברַא ןופ םינינע יד רַאפ טנערעפער
 ,ילז 10 ויב 2 ןופ לָאצּפָא ןַא רַאפ ,ןדיי ןקיטכילפסטעברַא ןדעי ןופ
 טירּפַאב טמַאסטעברַא רעד טָאה ,דנַאטשוצ ןלעירעטַאמ ןופ קיגנעהפָא
 ךיז רַאפ ןלעטש ןײלַא .."ןַאמ-ץַאזרע, ןַא טקישעג ןוא טעברַא רעד ןופ
 רעדָא ןטעברַא ןיײלַא רעדָא - טרָאטעג טינ ןעמ טָאה ןרעדנַא ןַא
 ,ןלָאצּפָא

 -עג ךיז ןבָאה'ס זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא ָאטעג ןיא תולד רעד
 סָאװ ,"רענעמ-ץַאורע, עלענָאיסעּפָארפ  ,ןגָאז וצ ױזַא ,ךס ַא ןענופ
 גָאמ ךָאנ גָאט ,טמַאסטעברַא ןופ ענעמוקַאב ,סעטָאלז רָאפ יד רַאפ ןגעלֿפ
 -ָארפ, עכלעזַא וליפַא ןעוועג .טעברַא רעד ייב ןטיײברַאפ ןצימע ןייג
 ןייא ןיא ןשטנעמ עכעלטע ןטיײברַאּפ ןלעוו ןגעלפ סָאװ ,"ןלַאנָאיסעּפ
 סעפע ידב ,ןטייווצ םוצ ץַאלּפסטעברַא ןייא ןופ ןפיול ןגעלפ יז ,גָאמ
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 -רעדָאפעגפיוא 600 ףיוא ןעוו ,ןטייצ ןעוועג .,ןענידרַאפ וצ רערעמ סָאוװ
 ,"רענעמ-ץַאזרע, עטלָאצַאב 400 ַא ןקיש טטַאסטעברַא רעד טגעלפ עט

 ןרעוו ןבעגעגרעביא בייהנָא ןיא טגעלפ טלעג עטריסַאקניײא סָאד
 תואצוה עוויטַארטסינימדַא עלַא טקעדעג טָאה רעכלעוו ,טַארנדוי םעד
 תואצוה עכעלטּפַאשטריװ ,טמַאסטעברַא ןופ עטמַאַאב יד רַאפ תוריכש)
 טָאה סָאװ ,ץ"כ ןעמונעגרעביא עסַאק עצנַאג יד טָאה רעטעפש ,(ַא"א
 ,תואצוה ןוא תוסגכה יד ןופ טכירַאב ַא טַארנדוי םעד ןבעגּפָא טלָאזעג

 םייב לייטּפָא ןַא ןעוועג טמַאסטעברַא רעד זיא 1940 רעמוז זיב
 ןופ טכיױּפױא רעד רעטנוא ןענַאטשעג קיטייצכיילג זיא- ןוא טַארנרוי
 -ערטרַאּפ ןייז ןוא ַאלַאמָאט רעריפמרוטשטפיוה םעד ךרוד ,סע-סע רעד
 ,טמַאסטעברַא ןיא ןעמוק גָאט ןדעי טגעלפ סָאװ ,םור רעט

 -פיוא רעד רעטנוא רעבירַא טמַאסטעברַא רעד זיא 1940 רעמוז
 טמיטשַאב זיא טמַאסטעברַא רעד ,רעטסיימרעגריברעבָא םעד ןופ טכיז
 ןשיטָאטש םענײמעגלַא םייב "ץַאזנײא-סטעברַא , רעשידיי סלַא ןרָאװעג
 ,יימ ןט1 ןופ סַאג רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טמַאסטעברַא

: 

 ַא טמַאסטעברַא ןשידיי ןיא ןעמוק גָאט ןדעי טגעלפ ןטרָאד ןופ
 -יז טייצ רעצנַאג רעד ךרוד .טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא ידכ ,שטייד
 רעדיינש ,ָאלירװַאג ,קַאיװָאכַאטס :סרעײטשרָאּפ 4 עכלעזַא ןעוועג ןענ

 ערעסערג ַא ךָאנ טַאהעג רעגייג טָאה 3 עטשרע יד ףיוא ,קינַאי ןוא
 ,טייל-סע-סע עקידרעירפ יד ףיוא יו ,העפשה

 -טסניד עשטייד לָאצ עסיוועג ַא טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ךיז ייב טקיטּפעשַאב ליבַאטס ןבָאה סָאװ יד רקיע רעד ,סעלעטש
 ,רעטעברַא ןדעי העש ַא 'רג 40 וצ ןלָאצ ןעמוגעג ,טיילכַאפ עשידיי

 ןופ ךורבסיױא ןכָאנ ,1941 רָאי ןופ טפלעה רערעדנַא רעד ןיא
 ןקינייפ ןוא ןגָאלש ןופ ןלַאּפ יד ןענייז ,המחלמ רעשיסור-שטייד רעד
 רעד ןופ רָאי עטירד סָאד ,רעטּפָא ץלַא ןרָאװעג טעברַא רעד ייב ןדיי
 דנַאטשוצ-טנוזעג ןפיוא ןּפורעגּפָא לַאטַאּפ ךיז טָאה הלשממ רעשטייד
 -נוהרַאפ ,עטקנערקעגסױא ,עכַאװש ;גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 ךס ַא .,ןסַאגָאטעג עטכשוחרַאפ יד טכַאמעג לופ ןבָאה ןשטנעמ עטרעג
 ןדיי ןיהּוװ ,ווָאנַאלָאװ ןיא עמריפיוב יד ןעמונעגקעוַא טָאה רעטעברַא
 .ןעמוקַאב ןטרָאד ןגעלפ ייז סָאװ ,פוז לסיב םעד בילוצ ןעגנַאגעג ןענייז
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 סעטרַאק-סטעברַא עוויטקיפ "טכַאמעג , ךיז ןבָאה רעדיוו ןדיי ערעדנַא
 -טימרַאפ רעד ךרוד טפיוקעגסיוא ךיז רעדָא סעמריפ ענעדײשרַאּפ ייב
 םעד טימ טקַאטנָאק ןקידרדככ ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןצ'כ ןופ גנול

 ,טמַאסטעברַא ןשמייד ןופ רעייטשרָאפ

 5000 ַַא לכה-ךסב ןעוװעג סָאדַאר ןיא ןענייז טייצ רענעי ןיא
 ןסקַאװעג ויא רעטעברַא עטרעדָאּפעג לָאצ יד ןוא ןדיי עקיעפסטעברַא
 יד ןפַאש וצ ןעוועג חוכב טינ זיא טמַאסטעברַא רעד ,גָאט וצ גָאט ןופ
 יד ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה'ס .רעטעברַא עשידיי לָאצ עטרעדָאפעג
 ,ןעײרעּפַאכ עטנַאקַאב טוג

 עשטייד יד סָאװ ,סָאד ןפלָאהעג סָאװ קיניײװ ךיוא טָאה סע |
 זיב ןיוש רענעמ ףיוא גנַאװצסטעברַא םעד טגײלעגּפױרַא טָאה טכַאמ
 טוורפעג ךיױא טָאה טמַאסטעּברַא רעד .(40 זיב -- ןַאד זיב) רָאי 0
 -ימדַא ןוא ןטנַאדנעמָאק-ץושטפול 'וועג יד טעברַא רעד ןיא ןעיצניירַא
 ןיא גָאמ ןדעי ןלעטשוצ טזומעג טָאה יז ןופ רערעדעי ,ןרָאטַארטסינ
 -רָאּפָארפ ,רעטעברַא לָאצ עסיועג ַא טמַאסטטעברַא ןופ ָארויב
 -רַא זױה רעדָא ןָאיַאר רעייז ןיא ענענַארַאּפ לָאצ רעד וצ לענָאיצרָאפ
 ןעיצוצ טריבורפעג ךיוא טָאה טמַאסטעברַא רעד ,רענעמ עקיעפסטעב
 ןוא טיורב ןפַאשעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק-רעגריב ןימ ַא טעברַא רעד וצ
 רעד וצ ןײגסױרַא ןרַאּפ ןגרָאמירפ ןדעי רעטעברַא יד סע טלייטעצ
 ,טעברַא

 לָאצ יד ךיז טָאה "סעמרָאּפער, עלַא יד ךָאנ ןטייצ עטשרע יד
 ןטלַאהעגנָא גנַאל טינ טָאה סָאד רעבָא ,טרעסערגרַאפ רעטעברַא

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא רעכלעוו ,רעגייג
 וצ ןדיי יד ןפעלש ייצילָאּפ יד ןקיש ןעמונעג טָאה ,ייצילָאפ רעשידיי

 סָאװ ,"ענרָאּפָא יד ףיױא סעװַאלבָא-טכַאנ ןכַאמ ןוא טעברַא רעד
 ןעגנולעג ןעוו ןטלעז זיא סע רעבָא ,טעברַא רעד וצ ןייג טלָאװעג טינ ןבָאה
 ,לָאצ עטרעדָאפעג יד ןלעטשוצנעמַאזוצ

 -סטעברַא ןשטייד ןופ רעייטשרָאּפ רעטצעל ןוא רעטרעפ רעד

 טנעקעג טינ רָאג ךיוא טָאה קינַאי "רעטמירַאב , רעד ,ָאמענ ןיא טמַא
 ןא ןעועג זיא סָאד .,סעיסערפער ןוא סעװַאלבָא ענייז  טימ ןָאטּפױא
 רע .,לארשי-אנש רעסיױרג .ַא ןוא טסידַאס רעכעלטנייוועגרעסיוא
 עניז טימ טגעלפ ,תוריד ענעסָאלשעגּפָא ןסיירפיוא . ,ןגָאלש טגעלפ
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 ןוא עטלַא טעברַא רעד וצ ןןפעלש סרעּפלעהַאב עשידיי ןוא עשטייד
 -ַאב וצ ןעגנולעג ןטלעז םיא טגעלפ לָאצ עקיטיינ יד רעבָא ,עקנַארק
 ןופ רעטנעצ ןיא ָארויב ןייז טנדרָאעגנייא טָאה קינַאי רעד .ןעמוק
 ךיז טָאה סָאװ ,לַאקָאל ןטריטנָאמער שירפ ןסיורג ַא ןיא ,ָאטעג ןשידיי
 -עדנַא רעד ןופ ןוא לעָאװ ןפיוא ָאטעג ןטימ טצענערגעג טייז ןייא ןופ
 | ,עקסנַאװר ףיוא טייז רעשיליופ רעד טימ טייז ער

 רעד וצ ןדיי לָאצ עלופ יד ןרערָאּפ קינַאי רעד טגעלפ ןײלַא
 -נעזערפ רַאּפ טעברַא רעד ןופ ןעײרּפַאב רע טגעלפ ןילַא ןוא טעברַא
 ."ןקידיילרעד ןוא ןערָאפ , םיא םורַא ךיז ןגעלפ רעגייג ןוא ץ'כ ,רעט

 ,תומה-ךאלמ םעד רַאפ יװ ןקינַאי רַאפ טרעטיצעג ןבָאה ןדיי יד
 ןעײרדמורַא ךיז רע טגעלפ ,לוונמ רעקידלקיש ,רעקיסיוועגניילק ַא

 ןוא טנַאה רעד ןיא טורציפש ַא טימ קידנעטש ,ןסַאגָאטעג יד רעביא
 ןטייצ סקינַאי רַאפ .סקניל ףױא ןוא סטכער ףיוא חצר-תוכמ ןגָאלש
 לירּפַא ןיא ,קירבַאפ-רעװעג יד ,"עקווּוצַאלּפ , עיינ ַא ןענַאטשטנַא זיא
 זיא סָאד .,ןדי עפורג עטשרע יד טקישעג ןיהַא קינַאי טָאה 2
 תףױא ןדיײ-ָאמעג יד ןליײטעצ ןעוװעג וטפיואטפױה סקינַאי םעד
 תמא ןַא סָאװ ךיז טָאה סע ."עוויטקודָארּפמוא , ןוא "עוויטקודָארּפ,
 ןוא עוויטקודָארּפ יד ןופ ייס ,ףוס רעקיבלעז רעד טוָאלעגסױא רעטעּפש
 -עגסױרַא סע טָאה השעמ-תעשב רעבָא ,עוויטקודָארפמוא יד ןופ ייס
 ךיוא זיא וטפיוא סקינַאי ןקיבלעז םעד .הלהב עסיורג ַא ָאטעג ןיא ןפור
 ,עקוווצַאלּפ רעשטייד ַא ףיוא ,טעברַאעג טָאה סָאװ דיי רעדעי זַא ,ןעוועג
 .ג"א יד ,"ץַאזנײא-סטײברַא;, ןופ עטרַאק עטױר ַא ןבָאה טוומעג טָאה
 דעד ןופ לפמעטש ַא טימ ןוא עיּפַארגָאטָאפ ַא טימ עטרַאק-עדלעמ
 | | ,טרָאסטעברַא

 -עגנָא ןסָאה הלשממ סקינַאי ןוא טמַאסטעברַא ןופ ץנעטסיסקע יד
 סָאװ ,1942 טסוגױא ןופ ןעגנולדיזסיוא עקיטולב עסיורג יד זיב ןטלַאה
 רעמָאדַאר ןופ םוקמוא ןוא ןברוח םעד ךיז טימ טגנערבעג ןבָאה
 ,םוטנדיי

4 
1 :: 

 עטסצרַאווש יד ןופ ענייא זיא םָאדַאר ןיא גנַאװצסטעברַא רעד
 סרעלטיה רעטנוא ןדיי רעמָאדַאר ןופ עטכישעג רעד ןיא ךעלטעלב
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 יד ןעגנּווצעג סקיב רעד ןופ חוכ ןמימ טָאה טכַאמ עשטייד יד ,הלשממ
 -ָאטעג עשירִיי .יד ןוא ,טעברַא-ןפַאלקש רעטסיזמוא רעד וצ ןייג וצ ןדיי
 .ןפלָאהעגוצ ייברעד ייז ןבָאה טנַאה רעד ןיא לקעטש ןטימ םילשומ
 ,ןטרוכישרַאפ םעד ןופ ןגָארמטעג ךיז טָאה סָאװ ,ץכעליופ סָאד
 ,סנַאמצרָאװ יד ןופ תונווכ עמורפ יד טקיטשרעד טָאה ,ןביוא ןטעילוהעצ
 ,טייצ רעקידכשוח רענעי ןוֿפ "רעקיטנַאמָאר , יד

 -רעביא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעמָאדַאר יד ןענעק עקַאט רעבירעד
 .ןענָאמרעד טינ קיּור "טמַאסטעברַא, ןעמָאנ םעד ,המחלמ יד טבעלעג



 ןבעל עשיטילָאפ סָאד 4
 -ָאפ ַא ןגעוו ןדייר וצ רעווש ללכב זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאּפ סע

 -ילָאפ ,הלשממ רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא טייקימעט רעשיטיל
 ןענייז'ס ביוא ןוא לַאגנעלמוא ןעוועג זיא ןימ ןדעי ןופ טייקיטעט עשיט
 ןיא ןײרַא רעכיג ךיז ייז ןסַאפ ,ןבעל ןשיאייטרַאפ ַא ןופ םינמיס ןעוועג
 -ענָאיצַאזינַאגרָא ןופ םרָאּפ רעדעי לייוו ,"דנַאטשרעדיװ, לטיּפַאק םעד
 ַא יװ טנַאפוקָא ןשטייד ןכרוד טכַארטַאב ןרָאװעג זיא גנודניברַאפ רעל
 ןעוועג גונעג רַאּפרעד זיא'ס .,גנוָארד עלעיצנעטָאּפ ןוא טּפַאשרענגעק
 -נעמַאוװצ רעטסנעלק רעד ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןופ זמר רעטסעדנימ רעד
 עשיטילָאפ ןעלדנַאהַאב ןלָאז עכלעו ,ןשטנעמ עפורג ַא ןופ טפנוק
 םעד דצמ סעיסערפער עטסכעלקערש יד ןפורוצסיורַא ידכ ,סעגַארּפ
 ,אנוש

 ,ןלע"שטסעפ ןריבורפ לכ םדוק רימ ןליוו טרָא ןקיזָאד םעד ףיוא
 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד טימ ןרָאװעג זיא סָאוװ
 -ייז םימ ןעשעג ןיא סָאװ ,םָאדַאר ןיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא קיטעט
 ,סרעריּפנָא ןוא סרעוט ערע

 ןופ תועידי עקיטיינ עלַא ןפעש טינ רימ ןענעק ןרעױדַאב םוצ
 דלַאב ףרַאד'ס .תודע ןייק ָאטינ ןענייז'ס -- לייוו ,טנַאה רעטשרע רעד
 ןט:עמעלע עוויטקַא שיטילָאּפ יד ןופ לייט רעסיורג ַא זַא ,ןרעוו טקרעמַאב
 רעד רעדייא ךָאנ םָאדַאר ןופ טרװקַאװע ךיז טָאה ןעגנוריטַאש עלַא ןופ
 סָאד .,דנַאברַאפ-ןטַאר ןייק קעװַא ןענייז ייז ,ןעמוקעגנָא זיא שטייד
 -עד ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה סרעוט עויטקַא לייט ןסיורג ַא ןופ ןלעפ
 ןופ רענייבנקור וד טכַאװשעגּפָא ןוא טפַאשרעריפנָא יד טריטעלפמָאק
 ןעײטרַאּפ-רעטעברַא לייט ַא ןופ ,םָאדַאר ןיא ןעיײטרַאפ עשידיי עלַא
 ןענייז עכלעוו ,סרעוט יד ןופ רענייא ןייק טָאה ,ןטסינומָאק ,"דנוב ,, יו
 טבעלעגרעביא טינ ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעשב סָאדַאר ןיא ןעוועג
 סרעוט-רעטעברַא ןופ תועידי ןפעש טזומעג ןכב ןבָאה רימ .המחלמ .יד
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 -נַא ןופ לרוג םעד ןגעוו ןסיוו טקערידמוא טנָאקעג ךָאנ ןבָאה עכלעוו
 ןוא לופ טינ סיוועג ןענייז תועידי ערעייז ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ערעד
 ,יונעג טינ

 עשידיי ערעדנװַאב יד ןגעו תועדי ענעבעגרעביא ןטנוא יד
 -נעמַאװצ ןעגנולעג םיוק זיא סרעוט ערעייז ןוא ןעיײטרַאפ-רעטעברַא
 ,תודע ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד ןופ ןלעטשוצ

 םָאדַאר ןיא ןעייטרַאפ-רעטעברַא יד

 טיג ,טַאלג לארשי ,צ"עופ רעקניל רעד ןופ רעוט 'וועג רעד
 :תועידי עקידנגלָאּפ רעביא

 ןוא .סָאַאכ םעניײמעגלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ,םישדח עטשרע יד ןיא
 ענעבילבעגרעביא יד ןעוו ,ןקינייפ ןוא טעברַא רעד וצ ןפַאכ ןזײװנסַאמ
 טימַאב רעדָא ,ןטלַאהַאבסױא רעדָא ךיז טָאה גנורעקלעּפַאב עכעלנעמ
 ןעווענ טינ ללכב זיא ,טייז רעשיסור רעד ףיוא ןעלגומשוצרעבירַא ךיז

 אליממ ,טקַאטנָאק ןכעלטפַאשלעזעג ,ןעמַאזניימעג ַא ןגעוו דייר ןייק
 | ,טייקיטעט רעשיטילָאפ ןגעוו טינ ךיוא

 ןעמוקעג גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא
 יד ףױא ןייטש זיא סע יװ ןביילב וצ ךיז טימַאב ןוא ךיז וצ לסיב ַא
 -עגנָא סעפע ךיוא ךיז טָאה'ס .ןעגנוגנידַאב ערעווש ,עיינ יד ןיא סיפ
 -ץעט ַא ןגעו) גנוטלַאטשעג רעשיטילָאפ ןופ טיבעג ןפיוא ןריר ןביוה
 | ,(ןדייר וצ רעווש זיא טייקיט

 רעשטייד רעד ןופ בייהנָא ןיא ןבָאה ןעײטרַאפ-רעטעברַא יד
 .עשרַאװ ןיא סעלַארטנעצ ערעייז טימ ןעגנודניברַאפ טַאהעג עיצַאפוקָא
 -ַארגָאטקעה ןוא עטקורדענ ענעדיישרַאּפ ןרָאװעג ןטלַאהרעד ןענייז סע
 סעיצקורטסניא -- ךױוא יו ,שיליופ ןוא שידיי ףױא סעבַאגסױא עטריפ
 | ,ןרַאלוקריצ ןוא

 יד ןופ סרעייטשרָאפ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז 1940 בײהנָא ןיא
 ידב- ,ןטסינומָאק עשידיי ןוא דנוב ,צ"עופ עקניל :ןעיײטרַאפ-רעטעברַא

 ןגעק דנַאטשרעדיװ ןשיזיפ ןופ עגַארּפ יד ,עיצַאוטיס יד ןדײרוצמורַא
 ךיז טָאה סע .םויה-רדס ןּפיױא ןענַאטשעג טינ טלָאמעד זיא ןשטייד יד'

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ייטרַאפ יד ןופ םויק םעד ןטלַאהנייא ןגעוו טלדנַאהעג רָאנ
 -עד םייב ןטכיש-רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא יד ,ןקידיײיטרַאפ ןגנעוו
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 -רעגריב רָאנ טקילײמַאב ןעוועג ןענייז'ס ּוװ ,טַאר-ןטסעטלע ןקיטסלָאמ
 .רעקיטייזנגעק ןופ עיצקַא ןַא ןעלקיװטנַא ןגעוו ןוא ןטנעמעלע עּכעל
 | ,ףליה

 םעד דצמ שטיוװָאניײטש :טקילײמַאב ךיז ןבָאה גנוטַארַאב רעד ןיא
 ,ןטסינומָאק יד ןופ טרעניילק ןוא צ"עופ עקניל יד ןופ טַאלג ,"דנוב,

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ייטרַאפ יד ןטלַאהוצנייא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע
 םעד ןופ ןרעדָאּפ וצ -- םעד ץוח ןוא טקַאטנָאק ןיא ךיז ןשיווצ ןייז
 -טיונ יד רַאפ ףליה טַאר-ןטסעטלע םייב ץוש רעלַאיצָאס רַאפ לײטּפָא
 ,עקיטפרעדַאב

 ןופ עיצקַא עטשרע יד ןעמוקעג זיא גנוטַארַאב רעד ךָאנ ץרוק
 סע .ןקַאילָאפ ןוא ןדיי ,סרעוט עשיטילָאפ ןגעק טכַאמ רעשטייד רעד
 ,יײיז ןופ 18 ןוא ןדי 40 ךרע ןַא ןרָאװעג ןפורעג טלָאמעד ןענייז
 ,ןרָאװעג .טכַארבעגמוא ןענייז ,טלעטשעגוצ ךיז ןבָאה עכלעוו !

 ןרעווש ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא טכַאמעג טָאה לַאּפ רעקיזָאד רעד

 יד ,ןזיירק עכעלטּפַאשלעועג יד ןיא לעיצעּפס ןוא ןעמעלַא ףיוא םשור
 ןבָאה ןשמייד יד זַא ,ןזיועג ןבָאה ןטסערַא עשיטילָאפ ןייר עקיזָאד
 שטָאכ ,סרעומ עשיטילָאפ יװעג יד ןופ ןעמענ יד תושר רעייז ןיא
 יד יצ -- ,טלעטשעגוצ סָאד ייז טָאה'ס רע ןעוועג רָאלק טינ זיא'ס
 -רעד זיא סלַאפנלַא ,םירסומ "עשימייה , יצ ,ייצילָאפ עשיליופ װעג
 / .ענעגייא וצ ךיוא יורטוצמוא ןַא ןוא דשח ַא ןרָאװעג טקעוו

 'ועג יד ןופ דרָאמ ןוא טסערַא-ןסַאמ רעטשרע רעקיזָאד רעד
 -יװימקַא רעטרענעלקרַאפ ַא וצ טכַארבעג טָאה עטרישזַאגנַא שיטילָאּפ
 .וצ זיױלב טייקיטעט רעייז ןצענערגַאב םוצ ןוא ןעיײטרַאּפ יד ןיּפ טעט
 -ניא יד ןקידײטרַאּפ םייב טַאר-ןמסעטלע םעד טימ ףמַאק ןסיוועג ַא
 .טפַאשרעטעברַא ןוא טיײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןסערעט

 טַאר|טסעטלע םעד טימ טקילפנָאק ַא וצ ןעמוקעג זיא ױזַא
 עניילק יד ןיא ןדיי רעמָאדַאר לייט ַא ןופ עיצַאטרָאפעד רעד תעשב
 ןבָאה רעטעברַא יד ןופ סרעייטשרָאפ יד ,(1940 רָאי ןיא) ךעלטעטש
 ,טעברַאעג םטינ טציא ןבָאה ייז שטָאכ ,רעטעברַא יוועג זַא ,ןטלַאהעג
 סָאװ ןשטנעמ ןופ עירָאגעטַאק רעד רעטנוא ןלַאפרעטנורַא טינ ןפרַאד
 .ןרעװ טקישעגסױרַא טינ ןפרַאד ןוא טפַאשלעזעג רעד טסַאל וצ ןלַאפ
 -ַא, ףירגַאב ןרעטנוא ןלַאפרעטנורַא ָאי ןפרַאד רעבָא סעקינטנעצָארּפ
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 ײר רעטשרע רעד ןיא טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,"טנעמעלע רעלַאיצָאס
 ,ןרעוװ טקישעגסױרַא

 רעבָא יא ןעגנוריפורג-רעטעברַא יד ןופ גנולעטש עקיזָאד יד
 ןַא ןטָארטרַאפ ןבָאה ןטנעמעלע עכעלרעגריב יד לייוו ,ןלַאפעגכרוד
 ,טכַאמּרעביא יד טַאהעג ןבָאה ייז ןוא טקנופדנַאמש רעדנַא

 ךיז טָאה "טסניד-סגנונדרָא , ג"ַא יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס .ןעוו
 -יפורג עקניל יד ןופ רעייטשרָאּפ יד וצ ןדנָאװעג טַאר-ןטסעטלע רעד
 -סגנונדרָא רעד ןיא ןטערטנײרַא ןלָאז רעדילגטימ ערעייז זַא ,ןעגנור
 ,ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה רעבָא ןעייטרַאפ יד ,"טסניד

 -טימ רעקיטולב , רעד ,1042 בייהנָא ןיא סעיצקַא עשיטילָאּפ יד
 רקיעפ טליצעג ןעוועג ןענייז ,"גָאטשרענָאד רעקיטולב, רעד ןוא "ךָאוז
 לייט רעסיורג ַא ןעמוקעגמוא ןַאד זיא סע .ןטנעמעלע-רעטעברַא יד ןיא
 -ילגטימ וועג ןוא סרעוט עטריטנעירָא-קניל ענעבילבעגרעביא יד ןּופ
 עלעמהרבא טימ סרעוט עשידנוב יד .ןעײטרַאפ-רעטעברַא ןופ רעד
 רעדנוזַאב ,1040 טייצ-חספ ,רעירפ ךָאנ ןענייז שארב ןייטשלעקניפ
 ,גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא ןַא ןיא ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןוא טריטסערַא
 ןרָאװעג זיא ,ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ סרעוט-רעטעברַא טשער עניילק יד
 ףיוא ןטלַאהַאבסױא ךיז טזומעג ןוא ןשטייד יד ךרוד טכוזעג וויסנעטניא
 ןפױלטנַא ,ךעלגעמ ןעװעג ךָאנ זיא'ס בוא ,רעדָא ןעמענ עדמערפ
 -עברַא רעדעי ןגעוו תועידי עסיוועג ןבעגוצרעביא ןעימַאב ךיז לעװ ךיא
 :סרעוט ערעייז ןוא רעדנוזַאב יײטרַאפ-רעטעב

 םעד ,םָאדַאר ןופ ןפָאלטנַא ןיב'כ רעדייא - .צעופ עק גיל
 רעד ןופ ןוויכרַא יד טנערברַאפ ךיא בָאה ,1939 רעבמעטפעס ןט6
 -נמעברַא ןופ דניירפ , טפַאשלעזעג רעד ןופ ןוא "ןויצ-ילעופ , ײטרַאפ
 רעד ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןופ ןָאפ יד ךיוא יו ,"לארשי-ץרא ןקיד
 ,ןַאמצלַאז והימרי ייב ןבילבעג זיא עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעד ןופ וויכרַא
 רַאורבעּפ ןיא .טרעהעגפיוא ןצנַאג ןיא טעברַא יד טָאה בייהנָא ןיא
 -ןטַאר ןיא ןבילברַאּפ ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב 0
 יישייא לאיחי-ריאמ ,ןַאמסייװ לאירבג :םירבח יד ןענייז דנַאברַאפ
 ,(ןברָאטשעג ןטרָאד ןענייז ייווצ עטצעל יד) ןיקצַאמ לדיי ןוא

 םירבח עפורג עגנע ןַא ,טזיילעגפיוא םינ רימ ןבָאה ַײטרַאפ יד
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 רעד ןיא לָאמ 2 -- 1 ןעמוקעגנעמַאוצ ךיז זיא (ןַאמ 15 זיב סנטסכעה)
 ,םירבח ןופ תוריד עטַאוװירפ ןיא ךָאװ

 -עטסיס זיא ןוא ןיישריסַאפ ַא טַאהעג טָאה השמ טַאלבנעשריק
 ןיא ןעוועג זיא ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאפעג (ךָאװ עדעי טעמכ) שיטַאמ
 -רעד רימ ןבָאה םיא ךרוד ,ייטרַאפ רעד ןופ ק"צ םעד טימ טקַאטנָאק
 ןעגנוטייצ ,ןבעגעגסױרַא שיּפַארגָאפקעה ,ןרַאלוקריצ-ייטרַאפ ןטלַאה
 -ניא ךיוא ןוא (,א2826 112810* ,"גנוטייצ רעטעברַא, ,"טנגוי עיירפ,)
 ,סעיצקורטס

 יד ןענַאטשעג טּפָא זיא ןעגנוציז ערעזדנוא ןופ םויה-רדס ןפיוא
 יז ייב ןבָאה רימ ,טַאר-ןטסעטלע םוצ גנויצַאב רעזדנוא ןופ עגַארּפ
 -רַא ,ןלָאצּפָא ןופ סעגַארּפ ןיא םירבח ערעזדנוא ןגעוו טרינעוורעטניא
 ,ו"זַאא טעב

 -ןטסעטלע םעד ךרוד ןרָאװעג ןדַאלעגנייא זיא  ייטרַאּפ יד
 -רעביא רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,עיסימָאק .רעד ןיא טָאר
 ,רימ ןבָאה ןטרָאד ,1940 ףוס ךעלטעטש עניילק יד ןיא עיצקַא-סגנולדיז
 רעייטשרָאּפ ןוא שטיווָאנייטש "דנוב , ןופ רעיײטשרָאפ ןטימ ןעמַאזוצ
 רימ ,"לנילפ ןקניל , ג"ַא םעד ןפַאשעג טרעניילק ןטסינומָאק יד ןופ
 ןוא "ןויצ-ילעופ" עטכער יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ךיוא ןענייז
 רעבָאלגכָאה ןוא לאיחי ןַאמטלַא ,קחצי ןַאמרעקוצ סרעריפנָא ערעייז
 | | ,המלש

 -וקעגמוא זיא 1940 ןופ "עיצקַא , רעשיטילָאפ רעטשרע רעד ןיא
 ןפורעג ןענייז סע .(עלעדנעמ) ןַאמרעבליז לדנעמ רעוט רעודנוא ןעמ
 החמש ,רעברעוו המלש ,ןַאמּפָאה עשטיא 'חח יד ךיז ןדלעמ וצ ןרָאװעג
 -ייווצ סָאד ןענייז רעברעוו ןוא ןַאמּפָאה ,ןיקצַאמ לדיי ןוא גרעבצנָארוװ
 -ַאבסיוא ןָא טלָאמעד ןופ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןעמוקעג טינ ןיוש לָאמ עט
 געשובָאלַאיב ןיא  ןרָאװעג ןסָאשרעד ךָאנרעד זיא רעברעוו ,ןטלַאה
 םיא טָאה ןעמ ,ןטנעמוקָאד עשילופ ףיוא ןרָאפעג ויא רע  ןיהוװ
 ענייז ,ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןוא דיי ַא זיא רע זַא טקעדטנַא ,טרידיווער
 רעד ןיא טכַארבעג ןרָאװעג ךָאנרעד ןענייז ןטגעמוקָאד ןוא םישובלמ
 זיא ןוא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה ןַאמּפָאה ,םָאדַאר ןיא ייצילָאפ רעשידיי
 סַאלגנייו השמ ןעמָאנ ןרעטנוא ןישזילב רעגַאל ןיא ןעוועג ךָאנרעד
 ,ןברָאטשעג ןטרָאד זיא ןוא



 161 : אמעג ןופ רוטקורטס-

 ןטפנוקנעמַאװצ ערעזדנוא ןענייז "עיצקַא, רעמשרע רעד ךָאנ
 ןענייז טייצ וצ טייצ ןופ ,סעפורג ערענעלק ןיא ןוא רענעטלעו ןרָאװעג
 ןוא שטיװָאקרַאמ ,טַאלבנעשריק חשמ ח'ח יד ןעמוקעגנעמַאוצ ךָאנ ךיז
 ,עשרַאװ ןייק ןרָאפעג רענעטלעז ןַאד ןיוש זיא טַאלבנעשריק השמ ,ךיא

 ,ןריטסערַא טלָאװעג ןוא טכוזעג ךימ ןעמ טָאה 1042 לירּפַא ןוא
 ןעמָאנ םעד טימ ןשטנעמ ערעדנַא 3 טריטסערַא טלָאמעד טָאה ןעמ
 -טנַא זיא רענייא ןוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה ייז ןופ ייווצ ,טַאלג לארשי
 ןטשרעדנַאעגרעביא ןַא ףיוא טייצ ערעגנעל ַא טבעלעג בָאה ךיא ,ןּפָאל
 ךיא ּוװ ,"דלָאגָאב , יײרעּברַאג יד ןוא קנַארק ךיז טכַאמעג ,ןעמָאנ
 ,"טקעדעג , ןוא ןטלַאהַאבסיױא ךימ טָאה ,טעברַאעג בָאה

 -וקעגמוא ןענייז 1942 בייהנָא ןופ "סעיצקַא עשיטילָאּפ , יד ןיא
 ,רעלייק עיש יקסנילָאװז ןימינב :ײטרַאּפ רעזדנוא ןופ םירבח יד ןעמ
 ןברָאטשעג ויא טַאלבנוָאר דוד רבח רעד  .גרעבדלָאג לארשי
 ןַאמצלַאז והימרי ןוא ןייטשלימ לאפר .ָאטעג םעניילק ןיא
 ןיא ןברָאטשעג יא שטיװָאקרַאמ םייח ,ןרָאװעג "טלדיזעגסיוא, ןענייז
 רעסיורג, רעד יב ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא טַאלג םייח ,וַאכַאד צ"ק
 ,"גנולדיזסיוא

 רעמָאדַאר רעד זיא ,טנַאקַאב זיא רימ יו טול -- "ד נו ב"
 רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג טייצ רעטשרע רעד ןיא + "דנוב,
 ןענייז םָאדַאר ןיא עקניל-צ"עופ יד טימ .עשרַאװ ןיא עלַאוטנעצ-ייטרַאפ
 ,ןלַאּפ ערעדנוזַאב ןיא ץוח ,ןדנוברַאפ ןעוועג טינ ייז

 -ָאדַאר יד ןופ ןטסערַא יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז רָאי ןמ1941 ןיא
 -עג ןטסערַא יד ןענייז תועידי יד טול ,"דנוב , ןופ סרעריּפנָא רעמ
 -רטָאיפ ןיא ןענופעג טָאה'מ סָאװ ,םעד טימ גנַאהנעמַאװצ ןיא ןענַאטש
 ,טייקימעמ עלַאגעלמוא ןַא טריפ "דנוב , רעד זַא ,טנעמוקָא- ַא וָאק
 ןיא ןעמוקעגרָאּפ טלָאמעד ןענייז סרעוט עשידנוב ףיוא ןטסערַא עכלעזא
 ,טעטש ךס ַא

 -לע ןופ טרעדָאפעג טָאה ָאפַאטשעג יד זַא ,טנַאקַאב זיא'ס
 -יּפנָא יד ןופ ןעמענ יד טימ המישר ַא ןעלעטשוצ ןלָאז יז ,טַאר-ןטסעט
 ןדנָאװעג ןוא ןבעגעג טינ המישר יד טָאה טַאר רעד ,"דנוב , ןופ סדער
 -וצ לָאז רע ,רעגייג ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק םוצ ךיז
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 ןענייז סע .,ןומ וצ סָאד טגָאזעגּפָא ןבָאה ךיז לָאז רע .עטסיל יד ןןלעטש
 ךָאד ויא המישר  ַאוַא זַא ,ָאטעג ןיא ןגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ךָאנרעד
 -טימ ַא ךרוד טנַאה רענעגייא ףױא ןרָאװעג ןבעגעג ןגעוטסעד ןופ
 -עמהרבַא ןרָאװעג טלָאמעד ןענייז טריטסערַא ,טַאר-ןטסעטלע ןופ דילג
 סרעומ רעמָאדַאר יד ןופ ,טנַארעמיצ ןוא שטיוָאנײמש ,ןייטשלעקניפ על
 עיצקַא רעד תעב ןרָאװעג ןסָאשרעד גרעבדלָאג םהרבא זיא "דנוב,, ןופ
 -נעגייפ .ןרָאװעג "טלדיזעגסיוא, זיא ןַאמדירּפ לדיי ,"עשיטילָאפ , ףיוא
 -ַאלּפ ,ץינילג ןופ "גנולדיזסיוא , רעד טימ ןרָאװעג ןעמונעג זיא םיוב
 זיא ןַאמרעדיײנש ,ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא טלָאמעד זיא םיובנעמ
 ,ןברָאטשעג ןטרָאד זיא ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןעוועג

 ןעועג ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ-ייטרַאפ עקידנריּפנָא יד ןופ

 ןייק -- סייוו ךיא ליפיוו ףיוא-- זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא
 ,ןבעל ןבילבעג טינ רענייא

 עשידי לייט רעטסערג רעד - ןטסינומָאק עשידיי

 -ע; ַא ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןייק קעװַא בייהנָא ןיא דלַאב זיא ןטסינומָאק
 -עג רעבָא זיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ 'וועג ןוא ןטסינומָאק לָאצ עסיוו
 רעבָא ,טייקיטעט עלענָאיצַאזינַאגרָא עסיוועג ַא טריפעג ןבָאה ייז ,ןבילב
 -ייז ייז ,טַאהעג טָאה יז רעטקַארַאכ ַא רַאפ סָאװ טינ ךיא סייוו יונעג
 -עג ךיז ןבָאה יז ּוװ ,טרָא ליבַאטס ַא .ןעמוקעגפיונוצ טּפָא ךיז ןעֶנ
 -ומָאק ןופ גנוניוװ רעד ןיא ,9 לעָאװ ףיוא ןעוועג זיא ,ןפערט טגעלפ
 -נַא ןשיווצ .(רעקַאשט לשרעה ןּפורעג) בילטָאג לשרעה רעוט ןשיטסינ
 ,ביורטנייוו דוד ןעמונעג לײטנָא ךיוא ןעגנוטַארַאב יד ןיא טָאה ערעד

 -וקעגמוא זיא סרעוט עשיטסינומָאק יד ןופ לייט רעטסערג רעד
 ַא ךיוא ,רָאי 1942 ןוא 1040 ןיא "סעיצקַא , עשיטילָאפ יד תעשב ןעמ
 -מוא טלָאמעד ןענייז רעדילגטימ-החפשמ ענעבילבעגרעביא ערעייז ךס
 יז ךרוד עטכוועג יד ןפָארטעג טינ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .ןעמוקעג
 תוחפשמ יד ןסָאשרעד טרָא ןפיזא דלַאב ךעלנייוועג יז ןבָאה ,ןענָאזרעפ
 -עג טריציפיטנעדיא קפס ןָא ןענייז עכלעוו ,יד .עדמערפ וליפא רעדָא
 ,ץיוושיוא ןייק טקישעגסױרַא ןרָאװעג ןענייז .ןרָאװ

 ריאמ ןעמוקענמוא דנַא 'װצ ןענייז סעיצקַא  עקיזָאד יד ייב
 ,לרעב ןַאמרעניד ןוא יורפ סנרעטש



 3 אמעג ןוֿפ רוֿפקורטֿפ

 -נָאצ רעד ןרָאװעג טלָאמעד ןענייז ץיוושיוא ןייק טקישעגסױרַא
 -רעד זיא השמ רעדורב ןייז ,ןײטשדלָאג לשיפ ןוא טרעניילק רעקינכעט
 | ,ןרָאװעג ןסָאש

 ךיז טָאה ביורטנייוו דוד רעוט-רעמעברַא רעטלַא רעטנַאקַאב רעד
 טימ ןרָאװעג ןעמונעגוצ ףוס םוצ רעבָא ,ןטלַאהַאבסױא טייצ עצנַאג יד
 .לעפמיג קעװַא ךיוא זיא םיא טימ ןעמַאװצ ,גנולדיזסיוא רעצינילג רעד

 -סערַא זיא ,ןדנעטשמוא עטרעלקעגפיוא טינ ייב ,רעדנוװַאב ץנַאג
 ַא ךיוא יו ,(רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ רעד) ןײטשדלָאג השמ ןרָאװעג טריט
 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,ןטסינומָאק יװ עטנַאקַאב ןשטנעמ עפורג עניילק
 טסינומָאק ןוא רעגערט רעטנַאקַאב רעד ןעוװ ,טייצ רעקיבלעז רעד
 ןוא עדנעמָאק-ייצילָאּפ ןופ טײרּפַאב חוכ טימ ןרָאװעג זיא קילארשי
 ,רענַאזיטרַאפ יד וצ ןּפָאלטנַא זיא

 ןפָאלטנַא יא רע תעב ,ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןרעטש ריאמ
 סָאד ןעמונעג ךיז טָאה יקסרַאלַאמ השמ ,"גַאסַאה , רעקסישזרַאקס ןופ
 ,ןרימסערַא םיא ןעמוקעג ןענייז ןשטייד יד תעשב ,ןבעל

 רעסױרגג רעד תעשב ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא ןַאמסָאק לאומשי
 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמסָאק ריַאמ ,"גנולדיזסיוא

 המחלמ געט עטשרע יד ןיא זיא "ץוביק, רעמָאדַאר רעד
 ןיא ןעוועג ןעמַאוצ רעטייוו זיא ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר ןייק ןפָאלטנַא
 : ,ענווָאר

 -רוטלוק ַא טריפענ םייחעג ןיא טָאה "ריעצה רמוש ה, רעד
 השמ ןופ הריד רעד ןיא .רעדילגטימ ענייז ןשיווצ טעברַא עשירעיצרעד
 -ידרעירפ רעד ןופ .רעכיב לייט רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה ןַאמסייוו
 תרמוש יד ,ןטלַאהַאב וצ ןעגנולעג זייוולייט זיא סָאװ ,קעטָאילביב רעק
 -טםימ טָאה ןוא ָאטעג רעמָאדַאר ןיא עשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא ַאקנַארּפ
 ,טעברַא רעד ייב ןפלָאהעג

 ןיא "ןריפַאּפ עשירַאה ףױא ןעװעג ןיא ןַאמסייוו השמ
 ױרפ ןייז טימ ןעמַאװצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןטרָאד זיא ןוא עשרַאװ
 | | ,"קַאיוװַאּפ , ןיא

 סרעוט-טפיוה יד ןגעוו .טזיילעגפיוא ןרָאװעג זיא "ץ ו לח ה, רעד
 ןוָאװעג ןעמונעג זיא 1042 ןיא סעיצקַא יד תעשב וַא ,ךיא סייוו
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 תעב ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז ןַאמרעקוצ ןוא ןַאמטלַא ,רעבָאסדלָאג
 ,דנַאברַאּפ-ןטַאר ןיא ןעוועג זיא בוַאט 'װדַא ,"גנולדיזסיוא רעסיורג , רעד
 ןיא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא ןוא "גנולדיזסיוא , יד ךרודַא זיא יורּפ ןייז

 ."עיצקַא-םירופ , רעד ייב ,ָאטעג םעניילק

 -ַאר יבצ רעביא טיג סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטסינויצ יד ןגעוו
 .:םיטרפ עקידנגלָאּפ שטָאק

 -קע לַאגעלמוא רעטייוו טָאה "אביקע, עיצַאזינַאגרָא-טנגוי יד ,--
 ןופ ןטפנוקנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז טייצ וצ טייצ ןופ ןוא טריטסיס
 -עג ,31 לעָאװ ,בוטש ןיא רימ ייב זיא 1940 הכונח .רעדילגטימ עריא
 ,טריטיצער ןוא ןעגנוזעג טָאה'מ ּוװ ,טנװָא ןַא טנדרָאעגנייא ןרָאװ

 ַא ןרָאװעג טנדרָאעגניא בומטש ןיא רימ ייב זיא באב-העשת |
 יד ןופ טנגוי עשיטסינויצ יד טָאה ןעמונעגלייטנָא ,טנוװָא-רעיורט
 זיא סע ."יתדה רמושה ,, ןוא "ינויצה רעונה , ,"אביקע, סעיצַאזינַאגרָא
 ,טלעוו רעד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ןגעוו טַארעּפער ַא ןעמוקעגרָאפ
 -נַאהרָאפ יד טוָאלעגּפָארַא רימ ןבָאה ,ןקרעמַאב טינ זדנוא לָאז'מ ידכ
 ןעגנועג רימ ןבָאה טנװָא ןופ םולש םייב .רעטצנעפ יד ייב ןעג
 ,תבש-תלבק ַא ןעמוקעגרָאּפ טכַאנ וצ גָאטיירּפ ַא ןיא זיא ךיוא ,"הוקתה,

 -ַאמ יבצ רעסיוועג ַא טָאה 1940/41 רעטניוו זַא ,ךיוא סייוו ךיא
 -ינַאגרָא ,םָאדַאר ןייק ץעיװָאנסָאס ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ַאקרַאט
 ןטפנוקנעמַאװצ טַאהעג ןבָאה ייז ,"ינויצה רעונה, ןופ עפורג ַא טריז
 ,טָאטש-עטלַא ףיוא "ַאקיורט , ײרעברַאג רעד ןופ םינינב יד ןיא

 םעד ןוא ןעייטרַאפ עכעלרעגריב ערעדנַא ןוא עשיטסינויצ יד ןגעוו
 ;טרָאגנײװ בקעי טלייצרעד סרעוט ןוא סרעריפנָא ערעייז ןופ לרוג

 ןריטסיסקע וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןעייטרַאפ עכעלרעגריב עלַא,
 -ינַאגרָא יד ,םָאדַאר ןעמונרַאּפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ
 -וצ טינ רעמ ךיז זיא'מ ןוא טייקיטעט ןייק טריפעג טינ ןבָאה סעיצַאז
 םעד וױלב זיא סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ,ןעמוקעגפיונ
 .קימעט ןייז וצ טייצ עסיוועג ַא ןעוועג טביולרעד דנַאברַאּפ -רעקרעװטנַאה

 -עג ןבעל לייט רעניילק ַא זולֿב זיא סרעוט עשיטסינויצ יד ןופ

 רַאפ טוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ןברָאטשעג זיא ןַאמשיּפ בייל-יכדרמ ,ןבילב



 165 אטעג ןופ רוטקורטס

 תעב טקישעגסױרַא ןרָאװעג זיא עלייב יורפ ןייז ,"ןעגנולדיזסיוא, יד
 בקעי ןרָאװעג טקישעגקעװַא ךיוא ןענייז טלָאמעד .,"ןעגנולדיזסיוא , יד
 רזעילא ,ןַאמטכיר לכעמ סרעוט-יחרומ יד ןוא קענַארג ריאמ ,ןַאמּפָאה
 הנוי "יחרזמ, ןופ סעזערפ רעד .דנַא"א לקניפרָאג רמתיא ,ןייטשלקניפ
 -עגמוא רעטעפש זויא ןוא ָאטעג םעניילק ןיא ןבילבעג זיא גרעברעבליז
 רעטעפש ןיא ןבילבעג זיא ןַאמּפיוק לדיי ,טעצַאק ןשטייד ַא ןיא ןעמוק
 רע ןענַאװ ןופ ,עקסוָאקילרַאװש ףיוא "ָאטעג םעניילק , םענעּפַאשעג
 ןוא גרובנעסקול השמ ,ןעמוקעגמוא זיא ןוא ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא
 -סיוא רעסיורג , רעד תעב ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז רעקוצ לאומש
 2 | ,"ֿבנוקריז

 טימ ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז סרעוט-רעקרעװטנַאה יד ןופ
 עלעשטיא ןוא ןַאמזייּפש לוונייז ,ןייטשניבור השמ "ןעגנולדיזסיוא,, יד
 ןיא ןברָאטשעג זיא שטיװוָארָאה לדנעמ רעוט-הדוגַא רעד ,םורטשרעבליז
 ןרָאװעג זיא ןַאמרעסיז לדנעמ-שיבייל ,טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ ָאטעג
 | ,גנולדיזסיוא רעסיורג רעד תעב טקישעגקעװַא

 -ןטַאר ןייק קעװַא ןענייז סרעוט-ייטרַאפ ןופ לייט רעסיוועג ַא
 עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןופ סעזערפ רעד ייז ןשיוװצ ,דנַאברַאפ
 סרעוט-רעקרעװטנַאה יד ,גרעבנטָאר השמ קינװַאל-טַארטסיגַאמ ןוא
 ,דנַא"א רעדיינש ,רעטסײמרָאב
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 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנוזעג ןרַאפ גרָאז רעד ןגעוו

 ;לעּפַאניײװ ,ד ר"ד טלייצרעד

 ןבָאה ןשטייד יד ןעװ טועמָאמ ןיא .1939 רעבמעטפעס ןיא,
 -ידיי רעד ןופ עגַאל ערַאטינַאס יד זיא ,םָאדַאר ןייק טרישרַאמעגנײרַא
 ןײרַא ןענייז ןשטייד יד רעדייא .עשיטירק ַא ןעוועג גנורעקלעּפַאב רעש
 ,טָאטש יד טזָאלרַאּפ םיריױטקָאד עשידיי עלַא טעמכ ןבָאה

 .עטעדנווװרַאפ טימ טלופרעביא ןעוועג זיא לָאטיּפש עשידיי סָאד

 טימ ךיוא--םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא ,ןפירגנָאטפול יד ןופ תונברק
 זַא ,ןרָאװעג טלעטשענטסעפ ןַאד זיא סע .,ןעיירעסיש-ןסַאג ןופ תונברק
 -םוד טימ גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ןיא ןסָאשעג ןבָאה ןשטייד יד
 ,ןליוק-םוד

 ןפָארטעג זיא עבלעוו ,ןַאמסקופ יורפ עקנַארק יד ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןייא ןופ ,טױרב ךָאנ ייר רעד ןיא קידנעייטש ,ליוק ַא ךרוד ןרָאװעג
 טומעג טָאה ןעמ זַא .ןרָאװעג טלשירקעצ ױזַא ןייבסופ רעד זיא ליוק
 -סױרַא עיצַארעּפָא רעד תעב טָאה דלעפיינ ר"ד ,ןריטופמַא סופ םעד
 ,ןליוק-םוד-םוד ןופ ךעלקיטש ןעמונעג

 .ןלָאטיּפש יד ךיוא קידנענעכערניײרַא ,טָאמש רעצנַאג רעד ןיא
 זַא ,קנעדעג ךיא .גָאלָאקעניג רעקיצנייא-ןייא ןייק ןַאד ןעוועג טינ זיא
 עקסנַאװר ףיא טערק ןירָאטעּפמיק רעד וצ ןפורעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו
 -ינ ןייק טָאטש רעצנַאג רעד ןיא ןעניפעג טנעקעג טינ ךיא בָאה ,סַאג
 ןָא ןייגַאב וצ ךיז ןעגנולעג יא קילג םוצ ,ןטנעמורטסניא עשיגָאלָאקענ
 ,ייז

 ,םירױטקָאד עשידיי עלַא טעברַאעג ןבָאה לָאטיּפש ןשידיי ןיא
 ר"ד טסינרעטניא רעטנַאקַאב רעד ;םָאדַאר ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ
 -טנַא ,דלעפיינ ר"ד גרוריכ רעד ןוא ןייטשלעקניּפ (וַאלסידַאלװ) ףלָאװ
 ןבילבעג ןוא סםָאדַאר ןייק ןעמוקעג ךיא ןיב קסמָאדַאר ןופ קידנּפיול
 ,טסינרעטניא רעטייווצ ַא סלַא ןטעברַא לָאטיּפש ןיא
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 -וצמוא ךיז ןבױהעגנָא ןבָאה ןשמייד יד ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ץרוק
 ןבעגעגנייא טינ ךיז טָאה'ס ןעמעוו ,םיריױטקָאד עלַא יד סָאדַאר ןייק ןרעק
 ר"ד רעד טרעקעגמוא ךיז טָאה'ס ,טייז רעשיסור רעד ףיוא ןײגוצרעבירַא
 לסיב ַא רעטעפש ןוא דירפ ,א ר"ד ,שטיװָארעדנעש .נ ר"ד ,גנוצ ,וו
 ' גייא יז ךיז טָאה סע  ,יקסנָאטיװ ןוא ןַאמטסַאּפ ,ל םיריוטקָאד יד --
 ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא ערעייז תוריד יד ןעמוקַאב וצ קירוצ ןבעגעג
 ,לָאטיּפש ןיא קיטייצכיילג קידנטעברַא ,ןריציטקַארּפ וצ רעדיוו

 יד ןיא טעברַאעג ךיוא םירױטקָאד עשידיי יד ןבָאה בײהנָא ןופ
 -עג ןשימָאטש ןיא -- לעּפַאניײװ ר"ד ,לשמל .סעיצוטיטסניא עשיליופ
 ןיא ,ןטרָאד ךיוא -- .ַא"א שטיװָאקרעב ןימסיטנעד יד ,רעטנעצ טנוז
 -ידיי עלַא טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ןטיול ןענייז רעבָא ןצרוק
 -רַאפ ַא סױרַא זיא סע ,ןרָאװעג טקיטײזַאב ןטרָאד ןופ םיריױטקָאד עש
 ,"רעירַא. ןעלדנַאהַאב וצ ןדיי-םירױטקָאד טרעװרַאּפ סָאװ ,גנונעדרָא

 רעטנעצ רעשיניצידעמ רעד ןרָאװעג ןַאד זיא לָאטיּפש עשידיי סָאד
 -עמ יד ןרָאװעג טרעטיירברַאּפ זיא סע ,םָאדַאר ןיא ןבעל ןשידיי ןופ
 לעּפַאנײװ .ס ר"נמ טעברַאעג ןבָאה'ס ּוװ ,עירָאטַארָאבַאל עשיניציד
 קירוצ זיא'ס יו םעד ךָאנ .ןַאמלעטש .װ ןוא ריקי .ה ,(גָאלָאירעטקַאב)
 ןיא ןרָאװעג ץזָאלעג זיא ,(גָאלָאנעגטנער) ןַאמרָאק .ס ר"ד רעד ןעמוקעג
 יד בילוצ ןעװעג קיטיינ דעייז זיא סָאװ ,טַארַאּפַא-ןעגטנער ַא גנַאג
 ..ןעגנוקידעשַאב-רעפרעק ןופ ןלַאפ עטּפָא

 טכער סָאד ןעמוקַאב םיריױטקָאד עשידיי עלַא ןבָאה בײהנָא ןופ
 ַא ןּבָאה ןוא ץיירק ןטיױר ןופ דנַאבמערָא ןַא לברַא ןפיוא ןגָארט וצ
 -ער טינ ןכייצ םעד רעבָא ןבָאה ןשטייד יד .עיצַאמיטיגעל עקירעהעג
 םיריױטקָאד עשידיי ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיילג ןענייז סע ןוא ,טריטקעפס
 ןופ ןכייצ ןפיוא טקוקעג טינ ,סַאג רעד ףיוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןענייז
 -עג זיא'ס יװ ,טעברַא ףיוא םיריױטקָאד ןּפַאכ םגעלפ ןעמ .ץיירק ןטיור
 וצ ןרָאװעג טפַאכעג זיא רעכלעוו ,דלעפיינ ר"ד טימ לַאּפ רעד ןעוו
 ,ןסַאג יד ןריקורב

 -מוא רעשיליופ רעד ןופ גָאטרָאי ןיא 1039 רעבמעווָאנ ןיא
 רעד ןגעק עיצקַא ןַא טריפעגכרוד ןשטייד יר ןבָאה ,טײקיגנעהּפָא
 ןרָאװעג טריטסערַא ןַאד ןענייז'ס .ץנעגילעטניא רעשידיי ןוא רעשיליופ
 ןופ ,לג"דא סרעומ עכעלטּפַאשלעּועג ,סרערעל ,םיריוטקָאד עלַא טעמכ
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 ,גנוצ ,ןַאמטסַאּפ םיריױטקָאד יד ןרָאװעג טריטסערַא ַא"ווצ ןענייז ןדיי
 רעד ןיא .(רעוט רעשידנוב יוועג) ןייטשלעקניפ םהרבא רעשדלעפ רעד
 ןעמעלַא ןופ רעמ .ןרָאװעג טקינייפעג ןוא ןגָאלשעג ייז ןענייז הסיפת
 ַא ןוא רעקיד ַא ,שטנעמ רערעטלע ןַא ,גנוצ ר"ד רעד ןטילעג טָאה
 קנַארק רעװש פעלק יד ןופ רע זיא םייהַא ןעמוק ןכָאנ ,רעכעלקנערק
 טיירּפַאב עטריטסערַא יד ןענייז םורַא טַײצ רעסיוועג ַא ןיא ,ןרָאװעג
 ,ןרָאװעג

 -פָא ץלַא טַאהעג םירױטקָאד עשידיי יד ןבָאה טייצ רענעי ןיא
 יד ןופ ןרופש עקיטולב יד ןעז וצ טייהנגעלעג עקירעיורט יד רעט
 -ַאמ-ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רעטּפָא ץלַא ,טייל-סע-סע יד ןופ פעלק
 ןגױא עטקַאהעגרעטנוא ,פעק ענעטלָאּפשעג ,סעציילפ עטרירקַאס
 ,לג"דא

 ,גנוזייּפשַאב רעטכעלש .,טפַאשגנע ןוא תולד ןסיורג םעד בילוצ
 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןַאד ךיז ןבָאה גנוצײהַאב ןיא קחוד
 -עג קיטיינ זיא'ס ,ןטייקנַארק עשימעדיפע ןטיירּפשרַאפ וצ ןביוהעגנָא
 -עג ןפַאשעג ןַאד זיא'ס .ףליה עשיניצידעמ יד ןרעטײרברַאּפ וצ ןרָאװ
 ןופ לַאקָאל ןיא סנַאלבמַא ןַא טימ רעטנעצ-טנוזעג רעשידיי ַא ןרָאװ
 -עגעג זיא ףליה עשיניצידעמ יד ּוװ ,סַאג ַאטונוַארט ףיוא ."הרזע,. רעד
 ,לָאצּפָא ןלַאמינימ ַא רַאפ רעדָא טסיומוא ןוָאװעג ןב

 -ַארפ יד זיא ,גנַאװצסטעברַא ןטריפעגנייא םעד בילוצ ,ןַאד ןיוש
 ַא ןרָאװעג טעברַא רעד וצ ןייז קיעפ טינ רעדָא ןייז קיעפ ןופ עג
 -צַאטרָאּפעד עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ןַאד זיא'ס ,םעלבָארּפ עקידנענערב
 ןענייזיס ,ךעלטעטש ערעדנַא ןוא קינלעימכ ןייק ןדיי רעמָאדַאר ןופ עי
 ןַצ ןלַאּפ יז זַא ,דיירסיוא ןטימ ןשטנעמ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןַאד
 עטפשמעג לענימירק ןוא וויטַארטסינימדַא ,טּפַאשלעזעג רעד טסַאל

 -ילקעגפיוא ןעמ טָאה ןשטנעמ יד .הריבע רעטסנעלק רעד רַאפ וליּפַא

 לַאזקָאװ םוצ ןבירטעג ,(ףיוה סעשטיוָאלַאּפַאר) סַאג ַאטוגוַארט ףיוא ןב
 זיא טרָאּפסנַארט רעדעי .סענָאגַאװיפ עטכַאמרַאּפ ןיא טקַאפעגנירַא ןוא
 ַא ,דלעפיינ ר"ד -- לָאמ ןייא) רעטקָאד ַא ךרוד ןרָאװעג טײלגַָאב
 -יצידעמ ןבעג טלָאזעג טשרמולכמ טָאה רעכלעוו ,(ךיא -- לָאמ טייווצ
 .געוו ןיא ףליה עטשינ

 ?טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעזעגסיוא סָאד טָאה יו
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 -רישזַאסַאּפ ַא ןיא עפוק ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה רעטקָאד ַא יו
 ךיא ןיב ױזַא ,ןמייז עדייב ןופ ןרָאװעג ןסָאלשרַאּפ ןיב ךיא ּוװ ,ןָאגַאװ
 גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ טכַאנרַאפ ,ץלעק ןיא טשרע .ץלעק ויב ןרָאּפרעד
 ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ןַאד) ןטסעטָארפ עפרַאש ךָאנ ךימ ןעמ טָאה ,ןרָאפ
 וצ טבױלרעד טינ רעבָא ,עפוק ןופ טוָאלעגסױרַא (ןביולרעד טנעקעג
 ןפור ,ןעיירשעג ןגָארמעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןופ ,םענָאגַאװ יד ןענעפע
 -עג ןַאד בָאה ךיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,לג"דא רעסַאװ ,ףליה ךָאנ
 יד ךרוד רעסַאװ רעשעלפ רָאפ ַא ןעגנַאלרעד זיא ,ןָאטּפױא טנָאק
 -רַאפ ודנוא ןעמ טָאה ווָאיעשודנעי ןיא .ךעלרעטצנעפ עטעװעטַארקרַאפ
 טניוו ןפיוא ,ךַאד ַא ןָא .ןַאבלָאמש רעד ןופ סענָאגַאװ ענעפָא ןיא ןדָאל
 ,קינלעימכ זיב העש עכעלטע ןרָאּפעג טכַאניײב רימ ןענייז ,ןגער ןוא

 ןלַאפ ענלצנייא ןויװַאב וצ ןבױהעגנָא ןַאד ךיז ןבָאה םָאדַאר ןיא
 עקנַארק יד .סופיטקעלפ -- רקיע רעד ,ןטײקנַארק עשימעדיפע ןופ
 -עדיפע ןטנדרַאעגנייא  ווימימירפ ַא ןיא טרילָאזיא לייוורעד ןעמ טָאה
 ,לָאטיּפש ןשימ

 טייצ רענעי ןיא סָאװ ,טימרעד ןרָאװעג רעגרע ךָאנ זיא עגַאל יד
 עשידיי עטמערָארַאפ יד ."גנורעדנַאוװ-רעקלעפ, ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה
 טָאטש ןופ טרעדנַאװעג טָאה ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ גנורעקלעּפַאב
 םעד ךיז טימ טכַארבעג טָאה ןוא ,ןעװעטַאר ךיז קידנלעוו ,טָאטש וצ
 -רָאפעד לייט רעסיורג ַא ךיוא ,לג"דא ץערק ,סופיטכיוב ,סופיטקעלפ
 -ַאב עטסגרע יד ןיא םָאדַאר ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז זדָאל ןופ עטריט
 -וד םעד בילוצ ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא ,שעוו ןוא םידגב ןָא ,ןעגנוגניד
 -נידַאב ןיא ןרָאװעג טרַאפשעגפיונוצ ןשטנעמ יד ןענייז תוריד ןיא קח
 עטסרַאטנעמעלע עמַאס יד וליפא ןטלַאהעגסױא טינ ןבָאה סָאװ ,ןעגנוג
 סָאמ רעקרַאטש  ַא ןיא ךיוא טָאה סָאד .ענעיגיה רעד ןופ ןעגנורעדָאפ
 ,סופיטקעלפ ןופ גנוטיירפשרַאפ רעד וצ ןעוועג םרוג

 -עיצ ,ץעשולעב ןיא ןרעגַאל ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז 1940 רעמוו
 זיא סָאװ עירָאטירעט רעד ןופ ץענערג רעד ףיוא  ,לָארַאנ ןוא ווָאנַאש
 -עגקעװַא ןיהַא ןעמ טָאה םָאדַאר ןופ ,דנַאלסור ךרוד ןעוועג ןעמונרַאפ
 ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו ,טעברַא ףיוא טיילעגנוי לָאצ עסיורג ַא טקיש
 ךיילג םָאדַאר ןופ ןעמ טָאה ,תועידי עקידנרימרַאלַא ןטרָאד ןופ-ןעמוקוצנָא
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 ,ןטקודָארפזיּפש טימ טגרָאזַאב ,ןשטנעמ עפורג ַא ןיהַא טקישעגסױרַא
 | ,לג"דא ןטנעמַאקידעמ

 -ייוצ ַא ,יקסנָאטיװ ר"ד טײלגַאב טָאה עפורג ַאזַא רענייא
 ןוא געט עכעלטע וצ ןרעגַאל יד ןיא ןעוועגּפָא ןענייז רימ .ךיא -- עט
 ,עטקיזיילרַאפ ןשטנעמ יד .עגַאל עכעלסערש ַא ןטרָאד טלעטשעגטסעפ

 .סערדלָאק ןָא ,גייצטעב ןָא דרע רעד ףיוא ןפָאלשעג ןענייז ,עקיצומש
 גנולדנַאהַאב עטכעלש .ןוא רעגנוה ;יורטש עטקיזיילרַאפ עקיצומש ףיוא
 גָאט ַא העש 12 רעביא טרעיודעג טּפָא טָאה סָאװ ,טעברַא רעד ייב
 -נױעד ןופ עימעדיפע עקרַאטש ַא טשרעהעג טָאה'ס ,סייררעביא ןָא
 ,טריסערעטניא טינ םעד טימ ךיז טָאה רענייק ןוא עירעט

 ַא ןרעגַאל עקיזָאד יד ןופ ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולעג זדנוא זיא'ס
 סָאטױאטסַאל טימ ןריּפוצרעבירַא ייז ןוא עכַאװש ןוא עקנַארק לסיב
 זיא טַאר-ןטסעטלע םייב לײטּפָא-טנװעג ןופ רעטייל רעד ,םָאדַאר ןייק
 עיצקַא ןַא ןעמונעגרעטנוא טָאה רֶע .שטיװָארעדנעש ר"ד ןעוועג ןַאד
 ץיצקַא יד ,עירעטניזעד ןוא סופיטַארַאפ ,סופיטכיוב ןגעק ןעגנופמיא ןופ
 ,אצוי-לעופ םעד טָאהעג טָאה ןוא ףרַאש ץנַאג ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא
 -ַאב רעשידיי רעד ןשיווצ עירעטניזעד ןוא סופיטכיוב ןופ ןלַאפ יד זַא
 סופיטקעלפ ןגעק םורעס-גנופמיא .רענעטלעז ןרָאװעג ןענייז גנורעקלעפ
 ,ןבעגעג טינ ןדיי רַאפ ןעמ טָאה

 רַאפ םוירָאטַאלָאזא ןַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןַאד ךיוא זיא'ס
  ךױא ויא'ס .סופיטקעלפ ףױא עקנַארק ןופ הביבס רעד ןופ ןשטנעמ
 -ניזעד טָאה סָאװ ,רעמַאק-עיצקעפניזעד ַא גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג
 ןויוועג רעבָא טָאה עיצקַא יד .עקנַארק יד ןופ תוריד יד טריצקעפ
 םרוג טינ ןבָאה ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא יד ךיוא .ןזיולב עסיורג
 טשרעהַאב ןענעק לָאז סופיטקעלפ ןופ עימעריפע יד זַא ,ןעוועג
 .ןרעוו

 -עגסיוא עקנַארק עקידנקעטשנָא לָאצ יד רעבָא זיא ןצרוק ןיא
 ןשידיי ַא ןפַאש וצ ןרָאװעג קידנעווטיונ זיא'ס זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא ןסקַאװ
 ןופ גנוזייוונָא רעד הוא זיא 1040 לירפַא ןיא .לָאמיּפש ןשימעדיפע
 ןבעגעגּפָא ויוה-םימותי ןשידיי ןופ ןינב לייט ַא טכַאמ רעשטייד רעד
 ,(עמשטערק-עינ--ָאקסיזָאבָא ףיוא) לָאטיּפש ןשימעדיפע ןַא ףיוא ןרָאװעג
 ,ןרעמיצ 4 :רעוויטימירפ ַא רעייז ןעוועג יא לַאקָאל רענעמוקַאב רעד
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 עניילק 9 ךױא יװ .עקנַארק רַאּפ ןלַאז 2 ןוא לַאז-עיצַאװרעסנָא 1
 .סרעטסעווש-ןקנַארק יד רַאּפ עקרושזיד ַא ןוא ָארּויב ַא ףיוא ךעלרעמיצ
 -ייז םיאלוח עטשרע יד .ןטעב ןָא ,עקיצומש ,עטקידעשעצ ןרעמיצ יד
 טינ ,עגָאלדָאּפ רעד ףױא ,קעוױרטש הףױא ןרָאװעג טגיילעג ןענ
 יד ןבָאה ,ןרעװ טנדרָאעגניא טעװ לָאטיפש סָאד זיב קידנטרַאװ
 לָאטיּפש ןשיטָאטש ןופ ןדיי עקנַארק עֶלַא ןביירשסיוא ןסייהעג ןשטייד
 ןעניז טרָא ןיא קחוד ןבילוצ .ןשידיי ןיא ייז ןגָארטרעבירַא ןוא
 זיא לָאז ןייא לייוו ,לָאז ןייא ןיא ןרָאװעג טגיילעג ןעיורפ ןוא רענעמ
 ןוא סופיטכױב רַאּפ - רענייא ,סופיטקעלפ רַאּפ טמיטשַאב ןעוועג
 ,עירעטניזעד רַאּפ רענייא

 ַא סלַא ,לָאמיּפש ןופ גנוריּפנָא יד ןעמונעגרעביא בָאה ךיא
 לָאטיּפש סָאד ,ןַאמסיײװ עירַאמ טעברַאעג טָאה רעטסעווש-ןקנַארק
 טינ וליפַא ןוא ,ןזױלטנַא םוצ גנוטכירנייא םוש ןייק טַאהעג טינ טָאה
 ןעמ טגעלפ גנַאּפנָא ןופ .עקנַארק יד ןופ םישובלמ יד רַאפ טרָא ןייק
 ,גנזױלטנַא רענײמעגלַא רעד וצ םידגב יד ןקישּפָא עקטערַאק ַא טימ
 וצ ךעלנע ,ןווױא ןוויטימירפ ַא טױבעגסױא ןעמ טָאה רעטעפש
 ןיא טשרע .טרינָאיצקנוּפ טכעלש רעבָא טָאה סָאװ ,ןשרעקעב ַא
 ןוויוא ןשירטקעלע ןטוג ַא טיובעגסױא םיוב ישוניא טָאה םורַא טייצ ַא
 | ,ןזױלטנַא םוצ

 טָאה לָאטיּפש ןופ ץנעטסיסקע רעד ןופ געט עטמשרע יד ןיא ןיוש
 םייב ,לָאטיּפש ןשימעדיפע ןשילױּפ ןופ םיאלוח 17 טקישעגוצ ןעמ
 .שטיװָארעדנעש ריד ןפלָאהעגטימ ךס ַא טָאה לָאטיּפש סָאד ןענעדרָאנײא
 -יױרטש ,ןטעב לָאצ עסיוועג ַא טכַאמ רעשטייד רעד ןופ קידנעמוקַאב
 לָאטיּפש עשימעדיפע סָאד זיא בייהנָא ןיא ךָאג ,וו"זַאא ןצָאק ,קעז
 ןייז ,לָאטיּפש ןשידיי םעד ןפרָאװעגרעטנוא וויטַארטסיגימדַא ןעוועג
 רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רענרעבניילק ריד רָאטקעריד ןקיטלָאמעד
 רעד טימ .טּפַאשנעגנַאפעג רעשטייד רעד ןופ טרעקעגמוא טייצנשיווצ
 ןוא טרעסערגרַאּפ קרַאטש לָאטיּפש עשימעדיפע סָאד ךיז טָאה טייצ
 ןופ טייקנבעגעגרעביא רעד ץנַאדַא ,קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיא
 -ַאב ערעווש רעייהעגמוא ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,לַאנָאסרענ ןצנַאג
 -יװעג ַא וצ לָאטיּפש סָאד ןריפרעד וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,ןעגנוגניד
 ןטעברַא עלַא טעמכ זַא ,ןקרעמַאב וצ יַאדכ זיא'ס ,גנונעדרָא רעס
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 ןלָאמ -- ןליּפַא ,לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש ןכרוד ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענייז
 ,סעגָאלדָאּפ ןוא ךעלשיטטכַאנ ,רעטצנעפ ,ןטעב יד

 ענעזעוועג ןופ טריטורקער זייוולייט ךיז טָאה לַאנָאסרעּפ רעד
 -עקרענָא ןייק ןענופעג טינ רע טָאה טעברַא ןייז רַאּפ רעבָא ,םיאלוח
 ןבײלקרעבירַא םייב ןעמ טָאה ,לשמל ױזַא ,טַאר- ןטסעטלע םייב גנונ
 ןבעג ןגעו טַאר טַארנדוי ןטימ ןפמעק טרַאה טוומעג ָאטעג ןיא ךיז
 ןופ טנעמָאמ ןייא .,תוריד עכעלגערטרעד לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש ןרַאפ
 טימ ןיב ךיא זַא ,טימרעד טקידנערַאּפ ךיז טָאה ףמַאק ןקיוָאד םעד
 םעד ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא .לַאנָאסרעּפ ןופ עיצַאגעלעד ַא
 רעשטייד רענעפורעגסױרַא רעד ךרוד מַארךטסעטלע ןופ לֵאקָאל
 טניױװעג ףוס ןזיב טָאה ןַאמרעביל רענידַאב-לָאטיּפש רעד  ,יײצילָאפ
 סָאד ויא הגרדהב .םענורב ןרעביא לביטש ַא ןיא החפשמ ןייז טימ
 -כירנייא עקיטיינ יד טימ ןרָאװעג טגרָאזַאב לָאטיּפש עשימעדיפע
 ,וו"זַאא שעוו םוכס ןקידנגונעג ַא ,סעקּפַאשטבַאנ ,ןעגנוט

 -רָאפעד ַא ,ןַאמטױַאה עירַאמ ,לָאטיּפש ןופ ןיטנַאדנעטניא יד
 וצ טוג טקריװעגטימ סָאמ רעסױרג ַא ןיא טָאה ,זדָאל ןופ עטריט
 רעד קנַאדַא ,ןבעגעגנייא וליּפַא ךיז טָאה'ס .לָאמיּפש סָאד ןגרָאזַאב
 -נעטשרַאפ ךס ַא טַאהעג טָאה סָאװ שטיװָארעדנעש ר"ד ןופ ףליהטימ
 -ַארָאבַאל-ןזילַאנַא ןַא ןענעדרָאוצניא ,ןטױנלָאטיּפש יד רַאפ שינעד
 רעד ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא ,עשיגָאלָאירעטקַאב-שינילק ַא ,עירָאט
 עטריטרָאפעד ַא ךיוא) לַאטשרעה ענַא ןיגָאלָאירעטקַאב רעמרואיטי לאו
 זיא ,טריזינַאגרָא שינעלייא ןיא שמָאכ ,עירָאטַארָאבַאל יד .(זדָאל ןופ
 ןָא ןעמוקסיוא טנעקעג טָאה ןוא הגרדמ רעכױה ַא ףױא ןענַאטשעג
 ,ןטוטיטסניא-סגנושרָאּפ עשטייד יד ןופ ףליה רעד

 טָאה (ןרושי ,י ,לַאטשרעה .,א) לַאנָאסרעּפ- עירָאטַארָאבַאל רעד
 ַא העש 12 וצ לָאמטּפָא ,שפנ-תריסמ ןוא תובהלתה טימ טעברַאעג
 וצ וליּפַא ןעגנוגנידַאב ערעװש יד ןיא ןעגנַאגרעד זיא ןוא .תעל-תעמ
 .סופיטקעלפ םעד ןטרָאּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןטעברַא עכעלטּפַאשנסיװ
 סָאד .טכַאמ עשטייד יד טריסערעטניא ךיז טָאה ןטעברַא יד טימ
 ,גנילעיב ןוא ןַאמרעמיצ ןרָאסעּפָארּפ יד ןכוזַאב טּפֶָא ןגעלפ לָאטיּפש
 -עצייוו ריד ,רעמַאק-םירױטקָאד רעשטייד רעד ןופ גנוריפנָא יד ךיוא
 םעד ןופ רעוט ָא טציא זיא רעטצעל רעד) ןייטשגינעק ןוא רעגגענ
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 -ערעטניא ךיז ןבָאה ,(ײקַאװָאלס רעד ןיא דנַאברַאפ ןשיטסישַאּפיטנַא
 לַאנָאסרעפ-לָאטיּפש ןרַאפ טקישענוצ ןבָאה ייז ,לָאטיּפש ןמימ טריס
 -לָאטיּפש ןטסטלע םעד ןטעברַאפ ןבָאה ןוא סופיטקעלפ ןגעק ןעגנופמיא
 -סערעעה ,, רעד ןיא סעיצַארטסנָאמעד עכעלטּפַאשנסיװ יד ףיוא רָאטקָאד
 ,"עלעטשסגנוכוזרעטנוא

 -קָאד עשטייד ןופ רָאפנעמַאװצ ַא ףיוא טָאה רעגענעצייוו ריד
 סָאװ ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ַא טנעיילעגרעביא עקָארק ןיא םיריוט
 טייטשרַאפ קידנבעגנָא םינ ,לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא
 טעברַא ןַא ויא סָאד זַא רָאנ קידנגָאז ,רָאמױא ןופ ןעמָאנ םעד ךיז
 ןרָאװעג טריקילבופ זיא טעברַא עקיזָאד יד ,לָאטיּפש רעמָאדַאר ַא ןופ
 ןוא ןבעל  רעמַאק-םירױטקָאד רעשטייד רעד ןופ לַאנרושז-שדוח ןיא
 ןופ ןעמָאנ םעו קידנבעגנָא טינ רעדיוו ,ךיז טיימשרַאפ -- "טנוזעג
 ,המחלמ רעד תעב לַאּפ רעקיצנייא רעד םתסה ןמ זיא סָאד ,רבחמ
 -עלטמַא רעשטייד רעד ןיא טריקילבופ טרעװ םעברַא עשידיי ַא ןעוו
 ,עסערפ רעכ

 טימ ןרָאװעג לופ רערעמ ןוא רערעמ ץלַא זיא לָאטיּפש סָאד

 טָאה 1941 רָאי ןיא סָאטעג יד ןיא ןדיי ןרַאּפשנײרַא סָאד .עקנַארק-
 -ַאב רעשידיי רעד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןפיוא ןפורעגּפָא טכעלש ךיז
 -רַאװ ןופ ןפױלטנַא וצ זיײװנסַאמ ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי .גנורעקלעפ
 ןבָאה ,םנטָאש וצ רעכיג עכעלנע ,ןשטנעמ סעפורג .ָאמעג רעוועש
 ןופ ןליצַאב ךיז טימ קידנגָארט ,ןגעו יד רעביא טלגָאװעגמורַא
 ןצכעליוושעג-ןסַאמ ןזיװַאב ןַאד ךיז ןבָאה לָאמ עטשרע'ס .גנוקעטשנָא
 ,רעגנוה ןופ

 לָאצ יד טרעסערגרַאּפ ךױא ךיז טָאה טייִצנשיוצ רעד ןיא
 ,ןיטשלעקניפ ר'ד טרעקעגמוא ךיז טָאה'ס .םָאדַאר ןיא םיריוטקָאד
 ןשידיי ןיא טסינרעטניא סלַא ןטעברַא וצ ןביױהעגנָא טָאה סָאװ
 ,שטיװוָאכלַאװ ןירעטקָאד יד ןטרָאפסנַארט יד טימ ןעמוקעג זיא'ס ;לָאטיּפש
 ףסוי ריד :םינקז-םירױטקָאד עשידיי 2 ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז'ס
 -נייטש ריד ןוא עקָארק ןופ רעטריטרָאּפעד ַא ,(רָאי 82) ןייטשלעקניפ
 ,ודָאל ןופ ןגָאלָאנעגטנער עטסעב יד ןופ רענייא (רָאי 80 םורַא) גרעב
 -ָאיסעּפָארּפ ןופ זייוולייט ןענַאטשַאב זיא לַאנָאסרעּפ רערַאטינַאס רעד
 -- סרעטסעווש-ןקנַארק ןופ -- זייוליימ ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ןלַאנ
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 ךיוא יו ,ןריציטקַארּפ וצ ןביוהעגנָא טציא ןבָאה סָאװ סנירעגנַאֿפנָא --
 -ייטפָא-טנוזעג יד סָאװ ,סרוק-רעטסעווש םעד ןופ סניטנעװלָאסבַא --
 ,טריזינַאגרָא טָאה גנול

 יד סעיצקעל טנעיילעג ןבָאה'ס ןכלעוו ףיוא ,סרוק רעקיזָאד רעד
 יד ןוא דלעּפיינ ,יקסנָאטױװ ,ןַאמטסַאּפ .שטיוװָארעדנעש :םירױטקָאד
 קילדנעצ עכעלטע טלושעגסיוא טָאה .זיוהיינ עירָאמ רעטסעווש-ןקנַארק
 ףױא טעברַאעג רעטעפש ןבָאה סָאװ ,סרעטסעווש-ןקנַארק (20 ייב)
 ,ןטקנופ ערַאטינַאס עלַא

 ןעמ ףרַאד המחלמ רעד רַאפ ןופ תוחוכ עטריציפילַאװק יד ןופ
 ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןירָאג עינָאס ןוא ןַאװיר עשזור :ןענָאמרעד
 ןַאקלּוװ .ַאבַאס ;עירָאטַאלבמַא ןיא -- זיוהיינ עירַאמ ;לָאטיּפש ןשידיי
 -יפע ןיא רעטסעװשטפױה יד ןעוועג זיא (עקָארק ןופ ןעמוקעגנָא)
 עיסוינ ןוא ןַאמרעּפַאלש עקריא .ןַאמרעקוצ .ַאנַא ;לָאטיּפש ןשימעד
 ןבָאה ,לוש-ןרעשוקַא רעשהכולמ רעד ןופ סניטנעװלָאסבַא .טַאטשטוג
 ךיז טָאה עימעדיפע יד ןעוו ,סרעטסעוװש-ןקנַארק יז טעברַאעג ךיוא
 -יד ןוא קנומ ערָאד ןטעכרַא וצ ןעגנַאפעגנָא ךיוא ןבָאה .טקרַאטשרַאפ
 יד ךרוד ןטיבעג ענעמונרַאפ יד ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז סָאװ ,ָאנגַאב הנ
 רעבָא ,(עטסישט ףיוא לָאטיּפש םעד ןופ) טיילכַאפ עטוג רעייז -- ןסור
 -עג טעברַא רעייז ןפָאה ןעמָאלּפיד עשחכולמ ןָא סרעטסעווש יד ךיוא
 -נייש רתסא טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה רקיע רעד ,טסנרע רעייז ןעמונ
 -תריסמ רעתמא טימ טעכרַאעג ןבָאה סָאװ ,ןַאמטור עקנַאה ןוא דלעפ
 ,שפנ

 -1041 ןיא ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא'ס ןעוו .טנעמָאמ ןטימ
 -עג לַאנידרַאק טומעג םעטסיסטעכרַא רעצנַאנ רעד טָאה .רָאי ןט
 ,ןרעװ טרעדנע

 .ןרָאװעג טרעגרערַאּפ קרַאטש ןענייז ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס יד
 ןיא ךיז ןביײלקרעבירַא םייב טביולרעד ןַאד ךָאנ ,תמא ןַא סָאװ .טָאהימ
 -פיונוצ ןבילוצ רעבָא .סטוג ןוא בָאה לסיב סָאד ןעמענוצטימ ָאטעג
 םעד ןיא - סָאד ןוא .חטש םעניילק ַא ףיוא ןשטנעמ ךס ַא ןרַאּפש
 -רעדמוא ןרָאװעג עיצַאוטיס-תוריד יד זיא -- ,לַאטרַאװקטָאמש ןטסגרע
 סָאד זַא ,ןגייצרעביא טנעקעג ךיז רימ ןבָאה רעבָא רעטעפש .,ךעלגערט
 .ןעמוקעג זיא ךָאנרעד סָאװ ,םעד יבגל ןדעדג ַא ןעוועג זיא
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 ןיא ,דנַאטשוצ ןלַאטַאפ ַא ןיא ןעוועג בור סָאד ןענייז תוריד יד
 ןוא ץומש .ןשטנעמ רעקילדנעצ טריקָאלעגנייא ןעמ טָאה רעמיצ ןייא
 ,סופיטקעלפ םעד טכַארבעג ןבָאה זייל

 -ָאװעג ןּפַאשעג ןַאד ויא טבַאמ רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ןפיוא
 רָאטקעס רעשידיי ַא יו ,רעמַאק-םיריױטקָאד עשידיי ערעדנוזַאב ַא ןר
 ,רעמַאק-םיריוטקָאד רענײמעגלַא רעד ןופ

 .שטיװָארעדנעש ר"ד ןרָאװעג זיא רעמַאק רעשידיי רעד ןופ ףעש
 רעד ןוא ,טכַאמ רעד טימ ןעגנויצַאב עטוג ןיא ןעוועג זיא רעכלעוו
 ,רעגענעצייו ר"ד רעמַאק רענײמעגלַא רעד ןופ ףעש ןטימ -- רקיע
 ר"ד וזיא םעד רעסיוא ,ןייטשגינעק ר"ד רעטערטרַאּפ ןייז טימ ןוא
 ףליה ץעשיניצידעמ ןריזינַאגרָא םייב וויטקַא ןעוועג שטיװָארעדנעש
 ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעמַאק-םירױטקָאד רעד ןיפ ָארויב יד .ןדיי רַאפ
 . ,סַאג-שטיװָאטורַאנ ףיוא שטיװָארדדנעש ר"ד ןופ הריד רעד

 טומעג טָאה "הרוע, ןופ לַאקָאל ןיא עירָאטַאלובמַא יד ךיוא
 ךיז טָאה'ס .ָאטעג ןרעסיוא ןענופעג ךיז טָאה יז לייוו .ןרעוו טרידיווקיל
 רעד ןופ ןינב םעד ןעמוקַאב וצ ןבעגעגנייא םעד טָאטשנַא רעבָא
 ,לָאטיּפש ןשידיי םעד ןגעקטנַא ןענופעג ךיו טָאה סָאװ ,דָאב רעשיטָאטש
 סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד טימ ןעפמעק טזומעג ןעמ טָאה ייברעד
 ,ןבעגפָא טלָאװעג טינ ןינב םעד טָאה

 -עג ךיז טָאה ,טנדרָאעגניײא קיסַאלקטשרע ,ןינב ןקיזָאד םעד ןיא
 ,רעמַאק-סגנוזױלטנַא ןַא ןוא ןשוט טימ דָאב ַא רעטרַאפ ןפיוא ןענופ
 ,סעירָאטַאלובמַא יד  ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענייז ןרָאג ןטשרע ןפיוא
 -לָארטנָאק ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז גנוקיזיילרַאפ יד ןפמעקַאב וצ ידכ
 -לכל ןרעװו טזױלטנַא טזומעג טָאה רענױװנײא-ָאטעג רעדעי .סעטרַאק
 ףױא לפמעטש ןקירעהעג םעד ןבָאה ןוא שדוח ןיא לָאמ ןייא תוחּפה
 טגעלפ םלוע רעד לייוו ןעגנולעג טינ רעבָא זיא עיצקַא יד ,עטרַאק רעד
 ,גנוזױלטנַא יד ןדיימסיוא ןעלטימ ענעדיישרַאפ טימ

 ףױא ןטקנופ עשיניצידעמ עלַא ןופ גנורירטנעצנָאק רעד בילוצ
 -לַאװרַאפ ןוויטַארטסינימדַא ןַא טמיטשַאב טַארנדוי רעד טָאה טרָא ןייא
 טייצ ערעגנעל ַא טָאה עלעטש יד .גנולייטפָא-טנוזעג רעד ןופ רעט

 רעד ןופ רעטייל ןעוועג קימייצכיילג זיא סָאװ ,ןַאמװַארב ןעמונרַאפ
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 ןעמונרַאפ טרָא ןייז טָאה םורַא טייצ רעסיוועג ַא ןיא ,טסָאפ רעשידיי
 ,גנולײטּפָא-ץנעדיווע רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעקידרעירפ רעד ,ןייבשיפ

 -ערג יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא ערַאטינַאס עלַא
 -סױא ןַא ןעוועג זיא לָאמיּפש עשימעדיפע סָאד רָאנ ,ָאטעג ןופ ןצענ
 -וצ זיא סָאװ ,זיוה-םימותי ןופ ןינב ןיא ןבילבעג רעטייוו זיא סע .םַאנ
 ןרעסיוא עדייבעג רעקיבלעז רעד ןיא ןבילבעג םינקז-בשומ ןטימ ןעמַאז
 ,ָאטעג

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןַאד זיא ָאטעג ןיא ףליה עשיניצידעמ יד
 -סיטנעד יד .עירָאטַאלובמַא עלַארטנעצ יד ןפוא ןקידנגלָאפ םעד ףיוא

 ,עקסווָאקַארקָארַאטס רעד ףיוא רעמַאק-עיצקעפניזעד ןוא דָאב יד ,קיט
 ,עירָאטַארָאבַאל רעלַארטנעצ רעד טימ לָאטיּפש ןעשידיי םעד ןגעקטנַא

 בעניבַאק ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סעמַאנפיוא-ןעגטנער עקיטיינ יד
 ןייז ןגָארטוצרעביא טביולרעד םיא ןבָאה ןשטייד יד ,ןַאמרָאק ר"ד ןופ
 -ץג ןיא 25 רענילבול ףיוא הריד רעקילָאמַא ןייז ןופ טַארַאּפַא-ןעגטנער
 ןענייז רעהַא .טריציטקַארפ רעטייוו טָאװירפ טָאה רע וװ ,ןײרַא ָאט
 ןעגנוטכױלַאב ףיוא גנוליײטּפָא-טנוזעג רעד ךרוד ןרָאװעג טקישעג ךיוא
 ,דנַאא ןטיײהקנַארק-טיוה טימ ןשטנעמ

 לוש רעד ןיא םוירָאטַאלָאװא סָאד זַא ןיז הדומ וומ ןעמ
 ,ויטימירפ רעייז ןרָאװעג טנדרָאעגניא ןיא סָאג-לש רעד ףיוא
 ןענייז םישנ-תרוע ןיא ןביוא ןוא םירדח עקיטייז יד ןיא ,לַאזטּפיױה ןיא
 ןטרָאד .ךעלטערב ןופ טּפַאלקעגפיונוצ ,ךעלטעב ןרָאװעג טלעטשעג

 ךיױא ןוא עקיטכעדרַאפ טיײצ-ןיטנַארַאק ַא ףיוא ןרילָאזיא ןעמ טגעלפ
 -עגנעל ַא .עקנַארק יד ןופ הביבס רעד ןיא טכַארברַאּפ ןבָאה סָאװ יד
 ןופ עטריטרָאפעד ,תוחפשמ טניוװעג םוירָאטַאלָאזיא ןיא ןבָאה טייצ ער
 סופימ רעד לייוו ,םישדח עגנַאל ןייז טוומעג ןטרָאד ןכָאה יז ,זדָאל
 -ָאלרַאפ וצ ןעוועג טרעװרַאּפ ייז זיא'ס .ןטלַאהעגנָא גנַאל ייז ייב טָאה
 טסַאפעגוצ טינ ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד רעכָא ,םוירָאטַאלָאזיא סָאד ןז
 עטסווימימירפ יד וליפַא טלעפעג טרָאד ןבָאה'ס לייוו ,טָאברַאפ םוצ
 ןשטנעמ יד .רעגנוה טשרעהעג טָאה םעד רעסיוא ,ןטײקכעלמעװקַאב
 ןרָאג ןמשרע ןופ רעטצנעפ יד ךרוד ;ןטעלעקס יװ ןעזעגסיוא ןבָאה
 -ימ עכלעוו וצ ,ךעלקירטש ןוָאלּפָארַא ןגעלפ ןוא טלטעבעג ייז ןבָאה
 ןליּפַא ןוא ךַאװ רעד ףיוא טקוקעג טינ ,ןסע טימ םילכ ןדניבוצ טגעלפ
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 ייב ךָאד ןשטנעמ ןגעלפ ,סָאלש ַא ףיוא לַאקָאל םעד ןכַאמרַאּפ ןפיוא
 | ,ןפױלטנַא טכַאנ

 טָאה םוירָאטַאלָאװא םעד רעביא טכיזפיוא ןשיניצידעמ םעד
 -עדיפע יד ןעוװ ,טייצ רעד ןיא ,שטיװָאכלַאװ ר"ד יורפ ןעמונעגרעביא
 ןיוש . טָאה לָאטיּפש עשימעדיפע סָאד ןוא טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה עימ
 ןטנעצסעלַאװנָאקער יד ןעמ טָאה ,םיאלוח עלַא ןעמענניירַא טנעקעג טינ
 ןביילב ןגעלפ יז ווו ,םוירָאטַאלָאזיא ןיא טקישעג ץיה ןָא- געט 4-3 ךָאנ
 טנעצסעלַאװנַאקער יד רַאּפ ןטרָאד ןעגנוגנידַאב יד .ןרעוװ טנוזעג ןזיב
 -עג טינ געווסיוא רעדנַא ןייק רעבָא זיא סע ,עטסגרע יד ןעוועג ןענייז
 .ןעוו

 טכיזפיוא רעטריזינַאגרָא םוש ןייק זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא'ס
 -וה , יד ;טרעקרַאפ ,ןייז טנָאקעג טינ טָאה "דניק ןוא רעטומ , רעביא
 -רַאפ ַא ןיא ןעוועג טריסערעטניארַאפ זיא טכַאמ עשטייד "ערַאטינַאמ
 ןיא ןטלַאה טוומעג ןעמ טָאה ןטרובעג יד .טייקיברַאטש רעטרעסערג
 ןופ שטנוװ ןפיוא טכַאמעג ,סעמַארגַאיד יד ךיז ןָאמרעד ךיא .םייהעג
 יד ,טײקיברַאמש ןוא טייקיטריבעג יד ןזיוועג ןבָאה סָאװ ,טכַאמ רעד
 -יװ טיײקיברַאטש יד ,ןלַאפעג קיטלַאװעג זיא טייקיטריבעג ןופ עמורק
 רעשטייד רעד ןופ סרעײטשרָאּפ יד ,ךיוה רעד ןיא ןסקַאװעג זיא רעד
 -ירפוצ סיורג טימ ,טַאר-ןטסעטלע ןיא ךוזַאב רעייז תעב ,ןבָאה טכַאמ
 ,סעמַארגַאיד עקיזָאד יד ןקוקַאב םייב ,םעד ןגעוו טדערעג טייקנד

 ןעמ ,גנע וצ ןרָאװעג לָאמיּפש עשימעריפע סָאד זיא ןצרוק ןיא
 וליפַא ןוא ,זיוה-םימותי ןופ רעטרַאפ ןצנַאג םעד ןעמונרַאּפ ןַאד טָאה
 ,ןקעװצלָאטיּפש ּוצ ןסַאפוצ טזומעג ןעמ טָאה םימותי-תיב ןופ לוש יד
 טלייטעצ לוש יד ןעמ טָאה רעטערב ןופ טנעוו עקיטייז ןעיובוצ ךרוד
 -נַארק טגיילעג ךיוא לייט רעטשרעבייא רעד ףיוא ןוא סנרָאג 2 ףיוא
 -וח יד ,טלופרעביא ןעוועג קידנעטש לָאטיּפש סָאד זיא ךָאד ןוא .עק
 ןוא 3 וצ לָאמ ַא ןוא טעב ַא ןיא 2 וצ ןגעלעג בור סָאד ןענייז םיאל
 ,ןלַאפ ערערעווש יד ןופ םענסיוא ןטימ ,4 וצ רעדניק

 -עג לופ זיא רָאדירָאק רעצנַאג רעד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז'ס
 ,םיאלוח ןגעלעג ןענייז'ס עכלעוו ףיוא ,קעזיורטש ןוא ןטעב טימ ןעוו

 -עג קינײװ זיא ןזױלטנַא םוצ טַארַאּפַא רעשירטקעלע 1 ןוא ענַאװ 1
 -ייז לָאטיּפש ןיא ןעוו ,ןדָאירעּפ ןעוועג ןענייז'ס ,ןטייצ ענעי ןיא ןעוו
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 רעלופימ רעד ףיוא טקוקעג טינ .(ןמעב 70) עקנַארק 0 ןגעלעג ןענ
 -ַא זייל ןטײרּפשרַאפ וצ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,לַאנָאסרעּפ ןופ טעברַא
 ךשמ ןיא ,רָאי ןט1042 ןיא ,לַאנָאסרעּפ רעד ןלַאפעג זיא ןופרעד ןברק
 יד ,לַאנָאסרעּפ רעצנַאג רעד ןרָאװעג קנַארק זיא ,טייצ רעצרוק ַא ןופ
 ,גנוקעטשנָא יד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סרעטעברַאטימ .עטלייצעג
 ,תוחוכ יד ןופ ןעלַאּפעג ןענייז

 -ןקנַארק ייוװצ יד ןברָאטשעג ןַאד ןענייז סופיטקעלפ ןופ
 ערעװש ךָאנ םיווװרעלעק עקנָארב ןוא ןַאמטור עקנַאה סרעטסעווש
 ןופ רָאטקעפניזעד רעד ,יקסנימ ר"ד ןברָאטשעג ךיוא ןַאד זיא'ס ;ןדייל
 רעד ןופ רעטעברַא ןַא ,ןייטשדלעפ ךיוא יװ ,ןעווָאקַאב .וו לָאטיּפש
 טקנערקעגכרוד ןבָאה ןטינשּפָאטײצ עצרוק ןיא / ,רעמַאק-סגנוזױלטנַא
 זיב ,3--2 ןופ םענסיוא ןטימ ,םיריוטקָאד עלַא טעמכ סופיטקעלפ ףיוא
 ,םיאלוח 4000--3 ןעגנַאגעגכרוד לָאטיּפש ןכרוד ןענייז 1942 טסברַאה !

 לָאצ רעשיטקַאּפ רעד ןופ רענעלק ךס ַא רעבָא זיא לָאצ עקיזָאד יד
 יד ןיא ןרעוו ןטלַאהעג טגעלפ עקנַארק לָאצ עסיורג ַא לייוו ,עקנַארק
 וצ ןעוועג רעש ךיוא זיא סע סָאװ ,ןרעװ ןדלָאמעג טינ ןוא רעזייה
 סע .סעידַאטס ענעדיישרַאּפ טכַאמעגכרוד טָאה עימעדיפע יד ,ןפמעקַאב
 .טײקיברַאמש רעסיורג ַא רָאג טימ ערעווש רעייז ןטייצ ןעוועג ןענייז
 -נייא ךיז טָאה ןלייה ןקידװעגרָאז ןוא טכיזפיוא ןטוג םעד קנַאדַא רעבָא
 רעייז זיא סָאװ ,'צָארּפ 4 זיב טײקיברַאטש יד ןרענעלקרַאּפ וצ ןבעגעג
 ,טעטש ערעדנַא טימ ךיילגרַאּפ ןיא ןיילק

 ָאטעג רעמָאדַאר ןופ דנַאטשוצ-טנוועג ןוא ןרַאטינַאס םעד ןגעוו
 ןופ 1/00060900ז16 465 1215100845 16200זװ רעד ןיא רימ ןענעייל

 (* :1042 לירפַא ןט8

 סָאװ םָאדַאר טָאטש רעד ןיא לַאטרַאװקניױװ רעשידיי רעד

 -ינַאס ןיא ךיז טָאה ,ךיז רעטניה גנילירפ ןטשרע ןייז ןיוש טָאה
 .ןופ גנוקינייר ענעטסָאמרַאפ טיירב יד ,ןזיװַאב םוג טרפ ןרַאט

 -טייו ךעלגעמ טייוו יו יד ןוא ץרַאמ ןוא רַאורבעּפ ןיא ָאטעג

 -טנוזעג ןפיוא טקריועג טוג רעייז ןבָאה גנוזױלטנַא עקידנעייג

 ןענייז סרעניווונייא 27000 ןופ לָאצ ַא ייב .ןדיי יד ןופ דנַאטשוצ

 .ךובקנעדנא ןראפ טקישעגונ טאה קראידויג אוויי רעד סאוו ןלאירעטאמ יד ןופ ('
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 60 רָאנ ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ טָאטש-םָאדַאר ָאטעג םעד ןיא
 טניז זיא רעבָא טקירטסיד רעמָאדַאר ןיא .סופיטקעלפ ןופ ןלַאפ
 -עג קרַאטש סופיטקעלפ ןופ ןלַאּפ לָאצ יד לירפַא ןט15 םעד
 -נערַאפ 100 טעמכ ךיז ןבָאה םעד ןופ ,300 טפערטַאב ןוא ןגיטש
 ןליופ ןיא ןדיי ייב ןלַאּפ-טױט ןוא -טיײקנַארק .טױט ןמימ טקיד
 ,טפלעה ףיוא טפלעה .-- םיקלח עכיילג ףיוא טעמכ ריז ןליימעצ

 -יפש ןיא ויא עימעדיפע רעטקרַאטשרַאפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 סָאװ .ץַאשרעבלז ר"ד ןוא ףָאהדלעּפ ר"ד ןרָאװעג טרישזַאגנַא לָאט
 טייצ רעצרוק ַא ןיא ןענייז ןוא שפנ-תריסמ סיורג טימ טעברַאעג ןבָאה
 ,גנילעה ר"ד רעד ךיוא יװ ,סופיטקעלפ ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיילַא םורַא
 ,לָאטיּפש ןיא טײקנַארק יד טכַאמעגכרוד ךיוא טָאה סָאװ

 ןעועג לָאטיּפש עשידיי סָאד ךיוא זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 -נַא ןַא ןופ ןלַאפ טימ ןָאט וצ טַאהעג רימ ןבָאה ןטרָאד ,טלופרעביא
 וצ לופ ןבױהעגנָא ןבָאה רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ןשטנעמ .,ןימ ןרעד
 זָאלוקרעבומ ןופ ןלַאּפ ךס ַא רעייז ןעוועג ,ןלַאזלָאטיּפש יד ןכַאמ
 ןוא רעגנוה ךרוד ענעפורעגסױרַא ,ןטײקנַארק ערעדנַא ןוא ןטירוועלפ
 -רעבניילק םירױטקָאד יד ןבָאה גנוליײטּפָא .רעשיגרוריכ רעד ןיא .,תולד

 -עווש רעייז לָאמטּפָא ,סעיצַארעּפָא ךס ַא טריפעגכרוד דלעפיינ ןוא רעג
 ,טַאטלוזער ןטוג ַא טימ רעבָא עטריצילפמָאק ןוא ער

 מינ ןעוועג ןײמעגלַא ןיא זיא ןלָאמיּפש יד ןופ עיצַאזיוװָארּפַא יד
 טנעדנעטניא ,דנַאפלעה 'ה ןופ ןעגנוימַאב יד קנַאדַא זיא סָאד ,טכעלש
 -עדיפע ןופ ןיננעדנעטניא ,ןַאמטרַאה עירַאמ ןוא ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ
 | ,לָאטיּפש ןשימ

 יד טעברַאעג ךיוא ןבָאה סעירָאטַאלובמַא ןוא ןלָאטיּפש יד ןיא
 -רע ןייטשנרָאב ,לפמיג ביורטנייוו ,ןָאעל ץרוק סרעקידעמ-ןטנעדוטס
 ,יזַא ,ץנעגילעטניא רעד ןופ ןשטנעמ ערעדנַא ייר עצנַאג ַא ןוא ד וַאװ
 טמיטשַאב לָאטיּפש ןשימעדיפע ןופ טנעדנעטניא ןַא רַאפ זיא ,לשמל
 סנַאמזייפש יד ןופ עלַאב יורפ ןייז ןוא גרעבדלָאג שירעב 'שזניא ןרָאװעג
 ַא ויא ץירָאטַארָאבַאל רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד .ןירערעל 'וועג ַא -
 רעשידיי רעטנַאנַאב ַא ,(םילע) ךלמ ןייטשנרָאב ןעוועג טייצ עסיוועג

 ,רעלעטשטפירש
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 וו ,ץינילג ףױא ָאטעג "םעניילק , םענעפורעג ױזַא םעד ןיא
 -ַאלבמַא ןַא ןעוועג זיא ,סרעניווונייא רעקינייװ ךס ַא ןעוועג זיא'ס
 .ןירָאב ר"ד טעברַאעג טָאה'ס ּוװ ,(רענבַאשז ר"ד רעטלַאװרַאפ) עירָאט
 -נָא טָאה'מ ,סַאדיירּפ רעשדלעפ ןוא ץַאשרעבליז ַאנַא ר"ד -- ךיוא יו
 ןטרָאד ןריזינַאגרָא וצ ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעפַאב ןפיוא ,ןביוהעג
 ןרָאװעג טזָאלעג טינ לָאמ ןייק רעבָא זיא רע ,לָאמיּפש ןרעדנוזַאב ַא
 ,רַאטַאט ,לעדַאנ ר"ד טעברַאעג טָאה םירױטקָאדנָאצ ןופ .,גנַאג ןיא
 רעטרע יד ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רעכלעוו ,סַאדיירפ 'מ רעטעפש
 טריטרָאפעד) עווָאװָאצעג ,עװָאשטָאקַאר ךיוא ,דנַאלסור ךרוד ענעמונרַאפ
 ,דנַא ןוא ןיבור .גַאלשגַאװ רעקינכעטנָאצ יד ןוא ,ָאװָאשטיװָאכלַאװ (זדָאל ןופ

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא ,גנולדיזסיוא רעד רַאפ ,רָאי ןט1942 ןיא
 ר"ד ךָאנ הנמלַא יד ,רעגיווש ןייז טימ עקָארק ןופ טסָאר ר"ד םָאדַאר
 -טינשכרוד-טינ ןוא ןסיוו ןפימ ןופ שטנעמ ַא ,טסָאר ר"ד .ןָאהט עשוהי
 טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טכוזעג זיא ,ץנעגילעטניא רעכעל
 ןרָאװעג עקַאט רע זיא ןצרוק ןיא ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז רַאפ

 סָאװ ,ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ גנולדיזסיוא רעד תעב ןוא ,טריטסערַא |
 -בערט ןייק ןרָאװעג טקישעגקעװַא רע זיא .הסיפת ןיא ןסעזעג ןענייז
 .עקניל

 טסוגױא ןופ ןעגנולדיזסיוא עקיטולב יד רַאפ םישדח עטצעל יד ןיא
 תורקפה ןופ םינמיס ןזייװַאב וצ ןביױהעגנָא ָאטעג ןיא ךיז ןבָאה 2
 ןוא רעגנוה -- טייז ןייא ןופ ,הדירי רעכעלטּפַאשלעזעג-שילַארָאמ ןוא
 ןסַאג יד ףיוא ;טיײקיברַאטש עטקרַאטשרַאפ ַא ןוא סעימעדיפע ,תולד
 עשרעדניק ,רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג סרעלטעב -- ןטרָאג סצנעפ ןיא ןוא
 -ערעדנַא רעד ןופ ,טיורב ןסיב ַא ךָאנ עטקערטשעגסיוא ךעלטנעה
 םילשומ-ָאטעג יד ךרוד עטנדרָאעגניײא סעמַאנפיוא ,סעקנַאילוה -- טייז
 רעטלעג ערעייז סָאװ ,חמחלמ רעד תעב ענערָאװעג ךייר ,ןשטנעמ ןוא
 -ַאנּפױא , עקיזָאד יד תעב .ןלעווק עטּפַאהלּפייווצ ןופ טמַאטשעג ןבָאה
 ןגעלפ רעטנזיוט יד ןוא טלעג ןוא ןטרָאק ןיא ןליפש ןעמ טגעלפ "סעמ
 ןעיורפ ייר עצנַאג ַא ,ןלַאּפעג זיא לַארָאמ יד ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןייג
 רעדילגטימ ייב "סנידניירפ , ןופ טמַא ןקידובכב םעד ןעמונרַאפ ןבָאה
 ןבָאה ןוא טמעשעג טינ םעד טימ ךיז ןבָאה ייז ,טַאר-ןטסעטלע ןופ
 ,ןצונ ןלעירעטַאמ ןגיוצעג ןופרעד
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 ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה רָאי ןט1942 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 ןעגנוסישרעד ןוא סעװַאלבָא-טכַאנ ,ָאּפַאטשעג ןופ סעיצקַא עשיטילָאפ יד
 ןימ ַאזַא ךָאנ גָאטרַאפ ,טפשמ םוש ןייק ןָא טרָא ןפיוא ןשטנעמ ןופ
 ןשידיי ןיא ןריפפיונוצ סרעפרעק עטיוט יד ןעמ טגעלפ עיצקַא-טכַאנ
 ,לָאטיּפש

 הריד ןיימ ןיא טָאה עיצקַא ןימ םעד ןופ רעטשרע רעד תעב
 -עג בָאה ךיא ןעוו ,ָאפַאטשעג ןעגנולקעגנָא טכַאניײב 20 לעָאװ ףיוא
 -ַאפ ןטימ ,דיי ַא ָאד טניוװ ּוװ ,טגערפעג רימ ייז ןבָאה ,ריט יד טנפע
 טינ סייוו ךיא זַא טרעפטנעעג בָאה ךיא ןעוו ,רָאטקעריד ןעמָאנ עילימ
 -רעד ךיא בָאה םורַא טונימ רָאּפ ַא ןיא ,ףיוה ןפיוא ּפָארַא ייז ןענייז --
 טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא .ןעיירשעג עכעלקערש ןוא ןסָאש 6--9 טרעה
 רעניילק ַא ןופ עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ,ףיוה ןפיוא ןפורעגּפָארַא ךימ ןעמ
 ןַאד ךיז בָאה'כ .ןַאמרעגנוי רענעסָאשרעד ַא ןגעלעג זיא הריד -- רעטרַאפ
 ןײרַא ןענייז ,רימ ןופ קידנעײגסױרַא ,טײלדָאּפַאטשעג יד זַא ,טסוװרעד
 ,רָאטקעריד טניוװו ָאד זַא ,ךיז קידנסיוורעד ןוא הריד רעקיזָאד רעד ןיא
 ןפיוא ןוא ףיוה ןפיוא טריפעגסױרַא ןטעקַאנ בלַאה ַא םיא ייז ןבָאה
 םעד ןופ עיצקַא עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד יו ױזַא ,ןסָאשרעד טרָא
 ךיא ןיב ,ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו טסּוװעג טינ בָאה ךיא ןוא ןימ
 -ָאפ-ץוש רעד ןיא ןעגנולקעגנָא ךיילג ןוא וװיַאנ ליפ ױזַא ףיוא ןעוועג

 -ַאב בָאה'כ .ןרָאװעג ןסָאשרעד שטנעמ ַא זיא ָאד זַא ,קידנדלעמ ייציל
 | ,.יגנונעדרָא ןיא זיא ץלַא זַא .הבושת ַא ןעמוק

 גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רעד ףיױא טָאה סעיצקַא ןימ רעקיזָאד רעד
 טימ לופ ,ןרופ עטקיטולברַאפ יד ,םשור ןקידנקירדרעד ַא טכַאמעג
 ןטכענ טשרע .ךָאנ טָאה'מ ןעמעוו טימ ןשטנעמ ןופ סרעפרעק עטיוט
 טקריוװעג לַאטַאּפ ןבָאה ,ףױהלָאטיּפש ןפיוא םיתמ סעפוק יד ,טדערעג
 רעד ןוא טומ רעד ןלַאפעג זיאיס ,לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס ןפיוא ךיוא
 ,טייקיטליגכיילג ןוא טיײקנלַאפעג יד ןעמוקעג זיא'ס -- טעברַא וצ ןליוו
 -ענכרוד שיטקַאּפ ןענייז גנולדיזסיוא רעד רַאּפ ןכָאװ עטצעל יד ןוא
 -רַא רעד וצ םייקיטליגכיילג ןוא עיטַאּפַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןעגנַאג
 ,טעב

 טביולרעד ןשטייד יד ןבָאה רענעלפ עתמאערעייז ןריקסַאמרַאּפ וצ ידכ
 טָאה קַארַאב םעד ,לָאטיּפש ןשימעדיּפע ןרַאפ קַארַאב-בָאגוצ ַא ןעיוב וצ
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 רעד ןיא לייוו ,ןצונַאב וצ ןזיװַאב טינ רעבָא ,טיובעגסיוא עקַאט ןעמ
 -וקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ."גנולדיזסיוא, יד ןעמוקעג זיא טייצנשיווצ
 -סיוא ןגעוװ תועידי עכעלרעדיוש רעבָא ,ערעכיז ןייק טינ ךָאנ ןַאד ןעמ
 ךיז ןופ ןבירטעג ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טָאה םלוע רעד ,ןילבול ןופ ןעגנולדיז
 ךס ַא ןוא ,תמא זיא סָאד זַא ,ןביולג טלָאװעג טינ ;ןעגנַאלק עקיזָאד יד
 ַא סעפע ןופ טקודָארפ ַא ןענייז ןעגנַאלק יד זַא ,טניימעג ןַאד ןבָאה
 יד טקירדרעד ןצנַאג ןיא טָאה סָאד רעבָא .עיזַאטנַאפ רעכעלקנערק
 סָאװ ,רעצעלּפסטעברַא ךָאנ געיעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ,ןשטנעמ
 ,עיצַאטרָאפעד ןופ ןטיהרַאּפ טפרַאדעג טשרמולכ ןבָאה

 טרַאװעג גָאט וצ גָאט ןופ טָאה'מ סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ
 טסוגױא ןט5 ןופ גנולדיזסיוא עצינילג עטשרע יד זיא ,עיצקַא ןַא ףיוא
 ,טכירעגמוא ןעמוקעג 2

 טקעוװעגפיוא גָאטרַאפ ןענייז ָאטעג ןסיורג ןופ סרעניווונייא יד
 ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא זיא לייט * ןוא ,ןעיירעסיש ןעיירשעג ןופ ןרָאװעג
 גנולדיזסיוא רעד ייב ,ןבײרשַאב טינ ךיא לעװ םיטרפ יד ,סַאג רעד ףיוא
 ןוא יורפ יד עקנילבערט ןייק ןרָאפװעג טקישעגסױרַא זיא ץינילג ןופ
 -סעטלע ןופ רעציזרָאפ ןקיטסלָאמעד םעד ,ןַאמטסַאפ ר"ד ןופ רעטכָאט
 םיוב ר"ד .ץינילג ןופ םיוב ר"ד ןופ החּפשמ יד -- ,ךיוא יװ .טַאר-ןט
 ןוא עיצקַא רעד ןופ ןרָאװענ ןעמונעגסױרַא ןענייז ץַאשרעבליז ר"ד ןוא
 ,ָאטעג ןסיורג םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז

 טסוגױא ןט16 םעד זיב גנולדיזסיוא רעטשרע רעד ןופ טייצ יד
 עטסכעלרעדיױש יד ןעוועג זיא ,גנולדיזסיוא רענײמעגלַא רעד זיב ה'ד

 -ָאסרעפ רעשיניצידעמ רעד ךיוא ,ןענָאמרעד ךימ ןעק ךיא סָאװ ,טייצ
 ,הנבס רעד ןופ ןרעכיזרַאּפ וצ ךיז יוז ןעלטימ ןכוז ןעמונעג טָאה לַאנ
 שטיװָארעדנעש ר"ד טרינעװרעטניא לָאמ ךס ַא ןבָאה ןינע םעד ןיא
 רעד דצמ ןעגנורעכיזרַאפ ןעֿמוקַאב ןבָאה ייז ןוא ןַאמטסַאפ ר"ד ןוא
 לַאנָאסרעּפ רערַאטינַאס ןוא רעשיניצידעמ רעד זַא ,טכַאמ רעשטייד

 -רעד טעוו'ס ןוא עיצַאטרָאּפעד רעד ייב טכַא ןיא ןרעוװ ןעמונעג טעוו
 רעטסטנעָאנ רעד טימ ןעמַאזװצ ןביילב וצ םירױטקָאד יד ןרעוו טביול
 לָאצ רעלַאמינימ ַא טימ ןצענערגַאב ךיז ןסייהעג רָאנ טָאה ןעמ .החפשמ
 ןַאד ןיוש ןבָאה רימ ,לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס ןופ ןשטנעמ "עקיטיינ,
 ,ןגָאװצ עשטייד יד ןביולג ןעק ןעמ טייוו יז ,טסוװעג רעבָא
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 -סטעברַא ערעדנַא ןכוו ןביױהעגנָא טָאה לַאנָאסרעּפ ןופ לייט ַא
 ױזַא ,טייקרעכיז ערעסערג ַא ןבעגעג טשרמולכ ןבָאה סָאװ ,רעצעלפ
 -סיוא םיאלוח עלַא ןעמ טָאה ןילבול ןיא זַא ,טרעהעג ןבָאה רימ יו
 -ימעדיפע ןופ ןביירשוצסיוא ןבױהעגנָא גנַאװצ טימ רימ ןבָאה ,ןסָאשעג
 -מורַא טנָאקעג זיא סע יו שטָאכ ןבָאה סָאװ ,םיאלוח יד לָאטיּפש ןש
 .-נעמ עבעלקנערק ,עכַאװש ךס ַא ןבָאה ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןייג
 -עטלעהַאב ַא ןטרָאד קידנכוז ,לָאטיּפש ןיא ןעמוקוצנָא טימַאב ךיז ןשט
 וצ ןבעגעגנייא ודנוא ךיז טָאה גנולדיזסיוא רעד ןופ גָאט ןזיב ,שינ
 לייט ַא ,7 ויב לָאטיּפש ןשימעדיפע ןיא םיאלוח לָאצ יד ןרענעלקרַאּפ
 -יּפש ןיא ןבילקעגפיוא גנולדיזסיוא רעד רַאפ ךיז טָאה לַאנָאסרעּפ ןופ
 -ייז ,החפשמ רעד טימ ןדייש ךיז קידנלעוו טינ ,רעדיוו ערעדנַא ;לָאט
 ' ,םייה רעד ןיא ןבילבעג ןענ

 עיצקַא יד ןוא ,1942 טסוגױא ןמ16 ןופ טכַאנ יד ןעמוקעג זיא'ס
 ןבָאה לַאפ םעד ןיא .טכענ 3 טרעיודעג טָאה יז ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה
 רָאנ רעבָא ,טרָאװ רעייז ןטלַאהעג טײלדָאּפַאמשעג ןוא -סע-סע יד
 ,ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס ןופ לייט ַא .זיינולײמ
 רעקינכעטנָאצ ןוא םירױטקָאדנָאצ עלַא ןרָאװעג טריטרָאפעד ןענייז'ס
 ױװ ,רעצעלפסטעברַא ערעדנַא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,9--2 רעסיוא
 ןשימערדיפע ןופ סרעטסעווש-ןקנַארק לייט ַא .רעטעברַא עכעלטנייוועג

 -רעה ענַא ,ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא גנונידַאב יד -- ךיוא יװ ,לָאטיּפש
 קיליוויירפ זיא לָאטיּפש ןשימעדיפע ןופ ןיגָאלָאירעטקַאב יד -- לַאטש
 םינ ריא טָאה'מ לייוו ,גנולדיזסיוא רעד וצ עימרַאפ רעד טימ קעװַא
 -סיטנעד ַא ,רעטומ :ריא ,דניק ריא טימ ןעמַאזוצ ןביילב וצ טביזלרעד
 -ץעגמוא זיא'ס .ןרָאװעג טריטרָאּפעד ךיוא ןענייז רעטָאפ ריא ןוא ,ןיט
 לָאטיּפש ןשימעריפע ןופ ןיטנַארָאבַאל יד גנולדיזסיוא רעד תעב ןעמוק
 ריא טימ ךיז ןדיישעצ טלָאװעג טינ טָאה עכלעוו ,ןירושי (ַאילַאמ) םירמ
 ןפיוא זיא יז ןוא -- סופ םענעכָארבעצ א ףיוא טקנוהעג טָאה סָאװ ,רעטומ
 ףיוא ןבילקעגנעמַאװצ ןעמ טָאה םיריוטקָאד יד ,ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא
 ןרעטלע עניימ טימ ןעמַאזוצ ךיז בָאה ךיא ,ןזָאלעגרעביא ןוא טרָא ןייא
 ןוא -זיוה ןשידיי ןופ גנוטלַאװרַאפטפױה רעד ןופ ָארויב ןיא ןטלַאהַאב
 ןבירטעגסױרַא ,ןגָאלשעצ ,ןענופעג רעבָא ודנוא טָאה ןעמ .ץיזַאב-טנורג
 רעבָא ,ןסירעצ עניימ ןטנעמוקָאד יד ןוא עטריטרָאּפעד עיטרַאפ רעד וצ
 .ןעװעטַאר וצ ךיז ןעגנולעג ריִמ זיא לָאּפ םעד ןיא ךיוא
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 -סיוא רעקיזָאד רעד וצ ןבעגוצוצ ךָאנ טנַאסערעטניא ןייז טעוו'ס
 ןופ תודע-תיבג ןייא ךָאנ לעּפַאנייװ ר"ד ןופ תודע-תיבג רעכעלריפ
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ןַאװיר עשזור ןוא רענבַאשז-שטיװָאכלַאוװ ַאדרַאװדע
 רעביא ןביג ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא סרעטסעווש-ןקנַארק סלַא טעברַא
 ןופ טייצ רעד ןיא ןבעל-לָאטיּפש םעד ןגעו םימרפ עטנַאסערעטניא
 ןענייז ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאּפ ענעבירשַאב לייט ַא ,הלשממ רעשטייד רעד
 -ירפ ַא ןפרַאװ ןוא לָאטיּפש ןופ לַאנָאסרעּפ םעד רָאנ ןעוועג טנַאקַאב
 טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,"סעיצקַא, ןוא ןשינעעשעג יד ףיוא ןייש יש
 ,ןעמוקעגרָאפ

 המחלמ געט עטשרע יד ןיא ןזיא לָאטיּפש עשידיי סָאד ןעו,
 לָאטיּפש ןיא ןענייז ןעגנורידרַאבמָאב ןופ תונברק טימ ןרָאװעג לופ
 ןעמונעג טָאה תוירחא עצנַאנ סָאד ןוא ,םיריױטקָאד ןייק ןעוועג טינ
 רעשדלעפ רעד ,לָאטיּפש ןופ ןַארעטעװ רעטנידרַאפ רעד ךיז ףיוא|
 ןַאװיר עשזור סרעטסעווש-ןקנַארק יד טימ ןעמַאזוצ ,ןייטשלעקניפ ריאמ
 הסדה ןוא ןַאמשיּפ המלׂש ןרַאטינַאס יד טימ ןוא ןירָאג עינָאס ןוא
 ןיא .ןעיירד רַאפ ןוא ןעייוצ רַאפ טעברַאעג רע טָאה םיובנעזָאר
 ,קיטישפ ןופ עטעדנוװרַאפ ןעמוקעגנָא ןענייז םורַא געט עכעלטע
 ןעװעג ויא סָאװ ,לָאטיּפש סָאד .שודלירד ןוא ץעיװָאלדיש ,ןילָאוװז
 ןשיווצ ,עקנַארק 120 טַאהעג ןיוש טָאה ,ןטעב 45 ףיוא טנכערעגסיוא
 ןטעב טלעטשעגקעװַא טָאה ןעמ .רעדניק עטעדנווורַאפ ךס ַא -- יז
 טָאה ןעמ .טעב ַא ןיא םיאלוח ייווצ וצ טגיילעג ,ןרָאדירָאק יד ןיא
 עטעדנוװרַאפ יד ןופ טיײקיברַאטש יד ,טגָאזעגּפָא טינ ףליה יד םענייק
 ,סיורג ךעלטנייוועגרעסיוא ןעוועג רעבָא זיא

 ןוא גנוצ ף"ד ןעמוקעגנָא ויא םורַא געט רָאפ ַא ןיא טשרע
 ןעמוקעג ןענייז םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא ,םיריױטקָאד ערעדנַא יד ךָאנרעד
 ןבָאה ייז ,םיריױטקָאד עשירעטילימ עשטייד ייווצ עיצקעפסניא ןַא ףיוא

 -ביילג ןוא ןשטיידסקלָאּפ עטעדנּוװרַאפ 16 טגײלעגקעװַא לָאטיּפש ןיא
 ,תואופר ,ןטנעמורטסניא עשיגרוריכ לייט ןסיורג ַא טריריווקער קיטייצ
 סָאד טָאה ןייטשלעקניפ ריאמ .שעװלָאטיּפש ןוא ןלַאירעטַאמ-דניב
 ,ןרָאװעג ןטלַאהַאב סנטײצַאב ןענייז ןכַאז לייט ַא ןוא ןעזעגסיורָאפ
 ,םיאלוח עשידיי יד רָאּפ העושי ַא שממ ןעוועג זיא סָאד
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 סָאד טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג ןענייז ןשטיידסקלָאּפ יד יו םעד ךָאנ
 -פָא יירד ןעוועג ןענעז'ס .ןדיי רָאנ ןעמונעגפיוא רעטייוו ףיוא לָאטיּפש
 לָאטיּפש סָאד ,עשיגרוריכ ןוא עזָאלוקרעבוט ,עכעלרעניא ןעגנולייט
 ,ןתוירזכא עשטייד עלַא ןופ לגיפש ַא ,ןגָאז וצ ױזַא ,ןעוועג זיא

 ןטיױט םעד לָאטיּפש ןיא טכַארבעג ןשטייד יד ןבָאה לָאמ ןייא
 -רעבירַא םייב ןרָאװעג טעגרהרעד זיא רעכלעוו ,ןרעניוװ ןופ רעפרעק
 ןבעגוצסױרַא גנוצ ר"ד םעד ןעגנוווצעג ןבָאה ןשטייד יד ,ןטעב ןגָארט
 1940 רעמוװ ,קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג זיא רעניװ זַא ,שינגייצ ַא
 רעמָאדַאר 30 ןופ עפורג ַא ווָאנַאשעיצ ןופ לָאטיּפש ןיא ןעמוקעגנָא זיא
 ןענייז ייז ;טעברַא ףיוא ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןיהַא ןענייז סָאװ ,ןדיי
 ,טקיזיילרַאפ ןוא טעװעמַאקעצ ,טרעגנוהעגסיוא ןצנַאג ןיא ןעוועג

 ןדיי ענעעועגנָא ןוא םינקז ךיוא ןעוועג ןענייז םיאלוח יד ןשיווצ
 ןיא טָאה לָאטיּפש ןופ גנוריּפנָא יד .קנַארק ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו
 -לעװ ,ליױַא ןקיזָאד םעד טרירעלָאט ןטייקכעלגעמ עריא ןופ ןעמַאר יד
 ךיוא ,תועשר עשטייד ןוא ןעײרעּפַאכ ןופ ןטיהרַאּפ לָאמ ליפ טָאה רעכ
 ַא ףױא יװ ןטעברַא לָאטיּפש ןיא ןעמוקנָא טגעלפ טנגוי עשידיי יד
 ,ץַאלּפסטעברַא ןרעכיז ןוא םענעסָאלשעג

 -רָא טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ןפיוא זיא רָאי ןט1940 ןיא
 שירענעװ רַאּפ גנולייטפָא ןַא לָאטיּפש ןשידיי םייב ןרָאװעג טריזינַאג
 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,"סנירעירַא ,-סעקטוטיטסָארּפ עקנַארק
 עלַא ןרָאװעג טרידיווקיל ןענייז קיטייצכיילג .רעלכיקבעל ר"ד ןשיליופ
 -יפש רעמָאדַאר ערעדנַא יד ייב עקנַארק שירענעװ רַאפ ןעגנוליײטּפָא
 סעקטוטיטסָארּפ יד .גָאלּפ ןוא הללק עתמא ןַא ןעוועג זיא סָאד ,ןלָאט
 ןעיירעלדיז ןוא ןעיירשעג יד .,עיצַאזילַארָאמעד טגנערבעגניירַא ןבָאה
 ,רעשל ןיא ןעוועג ןענייז ערעייז

 ןיא עטסקיטולב ןוא עטסרעווש סָאד ןעוועג ויא 1942 רָאי סָאד
 ןבעגסױרַא ןכָאנ געט רָאּפ ַא ןיוש ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ עטכישעג רעד
 ,טנװָא רעגייז ַא 9 ךָאנ ןסַאגָאטעג יד רעביא ןייג וצ טָאברַאפ םעד
 ןדיי 2 ןופ סרעפרעק עטיוט יד טגנערבעג ייצילָאפ עשידיי יד טָאה
 טונימ רָאפ ַא רעלימ םרַאדנַאשז ןכרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז סָאװ
 ,םָאברַאפ םעד ףיוא ןייז רבוע ןרַאפ ,9 ךָאנ
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 וצ ידכ ,הסיפת ןיא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא רעגרעבניילק ר"ד 1
 טָאה רע ןעמעוו ייב ,ןַאפשנירג טנַאטסערַא ןשידיי םעד ןטכַארטַאב
 -סה ןטימ ,ןקינייפ ןכרוד ןּפורעגסױרַא ,ךורב ןשירּפ ַא טלעטשעגטסעפ
 ,לָאטיפש ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןַאּפשנירג זיא טכַאמ רעד ןופ םכ
 םיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ןרירעּפָא טוָאלעג טינ ךיו טָאה הלוח רעד
 ןרעדנַא םעד .לָאטיּפש ןופ ןפָאלטנַא רעבָא זיא רע .קירוצ טרעדָאפעג
 טָאה ןוא רעגרעבניילק ר"ד םעד א ָאפַאטשעג יד טָאה גָאט
 יד ןעמוקפֶא ןכָאנ .הסיפת ןכָאװ 6 ףיוא טעפשמרַאּפ רַאפרעד םיא
 -יפש סָאד ןוָאלרַאפ טרָאטעג טינ 2 ערעגנעל ַא רע טָאה ,ףָארטש

 ,לָאמ

 הסיפת רעד ןופ ןינב ןרַאפ טריפעגסױרַא ןבָאה .ָאפוש עשטייד
 -ץגניירַא טרָא ןפיוא ןטרָאד ןוא ןַאמרעש ןסיוועג ַא סָאגדַאלביט ףיוא
 ןריױלרַאפ טינ ךָאד טָאה ןַאמרעש .ןלױק רָאפ ַא םיא ןיא ןסָאש
 רעד ןיא ןכירק ןביוהעגנָא תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא ןיײזטכּוװַאב סָאד
 -ַאב סָאד טָאה טנַאיצילָאפ רעשיליופ ַא ,סַאג רענילבול ןופ גנוטכיר

 ןשידיי ןיא ךיז ןגירקוצנירַא ןפלָאהעג ןענַאמרעש טָאה ןוא טקרעמ
 םעד ןגעװ טָאה רעדייל ,ןרָאװעג טנוזעג רע זיא ָאד .,ןירַא לָאטיּפש
 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןַאמרעש ןוא טכַאמ עשטייד יד טסוװװרעד ךיז

 ךרוד ןרָאװעג טכוזעג זיא רעכלעוו ,רעקניל ַא ,יקסרַאלַאמ ףסוי
 טריטסערַא זיא ןוא סָאג רעד ףיוא ןרָאװעג טנעקרעד זיא ,ָאּפַאטשעג
 -יא ךיז לרעסעמ ַא טימ רע טָאה ,טסערַא ןופ טנעמָאמ ןיא .,ןרָאװעג

 -עג ָאּפַאטשעג ןופ טכַאװַאב זיא יקסרַאלַאמ ןעוו .ןרעדָא יד ןטינשעגרעב
 ןָאטעג פַאכ ַא רע טָאה ,לַאועיצַארעפָא ןיא ןרָאװעג טכַארב
 ,ךיױב ןיא ןכָאטשעגניירַא לָאמ ייווצ ךיז טָאה ןוא רעש עשיגרזריכ ַא
 .רעגרעבניילק ר"ד ךרוד ןרָאװעג טרירעּפָא דימו ףכית זיא יקסרַאלַאמ
 -ץפָא יד .רעבעל רעד ףיוא ןדנּוװ ייווצ טלעמשעגטסעפ טָאה רעכלעוו

 וצ טנוזעג ןביוהעגנָא טָאה יקסרַאלַאמ ןוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה עיצַאר
 ,דרָאמטסבלעז ןײגַאב וצ טייהנגעלעג ַא טכוזעג רעטייוו טָאה רע .,ןרעוו

 סעצוָאפַאטשעג ,ןטנַאיצילָאפ עשידיי טיהעג קידנעטש םיא ןכָאה'ס
 טשרָאּפעג עקטַארעפעס ַא ןיא ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא ןעמוק ןגעלפ
 -יװעג ַא ןיא ,ןגיושעג קידתונשקע רעבָא טָאה .רעכלעוו ,ןיקסרַאלַאמ

 רעד ןיא ןיקסרַאלַאמ ןעמונעגוצ סעצווָאפַאטשעג ןבָאה םורַא טייצ רעס
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 -ָאפ עשידיי יד טָאה טנוװָא ןיא גָאט ןקיבלעז םעד ,ןירַא ָאּפַאטשעג
 -עצ ַא ,פָאק ןייז ,לָאטיּפש ןיא רעפרעק ןמיוט ןייז טכַארבעג ייציל
 ,קַאז ַא ןיא טלקיוועגנייא ןעוועג זיא ,ןליוק ןופ רענעטלָאּפש

 -נַאמ בייל-עשטיא טנעדיּפנָאק םָאדַאר ןיא רעטנַאקַאב טוג רעד
 עקסווָאקילרַאװש ףױא ָאפוש רעד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןַאמלעד
 ןיא טריפעגנירַא לטעבנָארט ַא ףױא ןעמ טָאה רעפרעק ןייז ,סַאג
 ןופ רעפרעק רעד טָאה גנוניוטשרעד רעטסערג רעזדנוא וצ ,לָאטיּפש
 טבעלעגפיוא יװ ױזַא ןַאמלעדנַאמ ןקרַאטש ךעלטנייוועגמוא שיזיפ םעד
 טָאה ןעגנוצירּפשנייא ךרוד ןטלַאהעגפיוא ,ןבעל ןופ םינמיס ןזיוועג ןוא
 ןגעו זיא רעגרעבניילק ר"ד ,גָאט ייב 12 סנגרָאמ וצ זיב טבעלעג רע
 -לושַאב ויא רע ּוװ ,ָאפַאטשעג ןיא ןרָאװעג ןפורעגסױרַא עגַארּפ רעד
 ןעװעטַאר ןוא ןעלדנַאהַאב םייב טײקנזָאלעגּפָא ןיא ןרָאװעג טקיד
 -עג יד . ןגייצוצרעביא ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעגרעבניילק ר"ד .עקנַארק
 זַא יױזַא ,טעדנוװרַאפ ךעלברעטש ןעוועג זיא ןַאמלעדנַאמ זַא ,ָאּפַאטש
 ,ןפלעה טנעקעג טינ ָאד טָאה האופר םוש ןייק

 רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז רעבליז ןוא ןַאמרעבליז
 -ַא ןַאמרעבליז זיא ןריטסערַא ןופ טנעמָאמ ןיא ,"גנוכַאװרעביאזיירפ,
 -עג םיא טָאה'מ .סופ ַא ןכָארבעצ ןוא רעטצנעפ ןופ ןעגנורפשעגסיור
 ןרָאװעג ןטלַאהעג לַאנָאסרעפ ןכרוד זיא רע ּוװ ,לָאטיּפש .ןיא טכַארב
 ַא ןעמוקַאב הסיפת ןיא פעלק יד ןופ טָאה רעבליז ,םישדח עכעלטע
 ןוויכב זיא רע ּוװ ,לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ךיוא זיא ןוא ךורב
 -וקעגמוא יז ןענייז עדייב .ןרעװ טנוזעג ןכָאנ ךיוא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 ,"גנולדיזסיוא , רעד תעב ןעמ

 19 ןענייז ןטנעמעלע עקניל ףיוא "עיצקַא-רַאורבעּפ , רעד תעב
 -יּפש ןופ לביטש-םיתמ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג עיצקַא רעד ןופ תונברק
 עטױמ יד וצ ןייגוצוצ טכער ןייק טַאהעג טינ ןבָאה תוחפשמ יד ,לָאט
 -עג טָאה ןייטשרעבליז םהרבא טנַאיצילָאפ רעשידיי רעד ,סרעפרעק
 ןטיױמט םעד ךיוא םיתמ ערעדנַא טימ ןעמַאזצ לביטש-םיתמ ןיא טכַארב
 ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא סָאװ ,רעטָאּפ :םעֶגעגייא ןייז ןופ רעפרעק
 .עיצקַא רעד תעב

 ןליפוצסיוא ןביוהעגנָא לָאטיּפש סָאד טָאה ןָא טייצ רענעי ןופ

 -עוקע רעדָא עיצקַא רעדעי ךָאנ ,"תמא לש דסח, ַא ןופ סעיצקנופ יד
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 -יפש םעד ןייז עידומ ןשטייד יד ןגעלפ (טכַאנ ייב רקיע רעד) עיצקוק
 ,תונברק יד ןעמענוצפיוא ןעגנוטיירגוצ עקירעהעג יד ןכַאמ לָאז'מ ,לָאט

 -עלע עקניל ,, ףיוא עיצקַא רעטייווצ רעד תעשב ,1942 לירּפַא ןיא
 סרעפרעק עטיוט 49 לָאטיּפש ןיא ןרָאװעג טריפעגפיונוצ ןענייז ,"ןטנעמ
 -ץגייא ןיא עטקייוועגסיוא  ,ןרָאװעג טגיילעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןדיי ןופ
 | ,לָאטיּפש םייב ָארג ןפיוא ,טולב םענ

 ףיוא עיזיווער ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרע ןַא
 ןשטייד יד ןעמעוו ייב ,רעכַאמרעגניר לאומש רענשזריק םייב 7 לעָאװ

 -רעגניר זַא קידנסיוו ,ןשטייד יד .רעטופ ַא ןופ לייט ַא ןענוּפעג ןבָאה
 ןעגניז םייב ןוא ןעגניז וצ ןעגנוווצעג םיא ןבָאה ,ןעגניז ןעק רעכַאמ
 ןרָאװענ טכַארבעג זיא לָאמיּפש ןיא ,ןירַא ליױמ ןיא ןסָאשעגנײרַא םיא
 ,רעפרעק רעטיוט ןייז

 עטַאלַאפ ַא ןרָאװעג טנפעעג לָאטיפש ןיא זיא רָאי ןט1942 ןיא
 ןיא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד .ָאמעג רעװעשרַאװ ןופ ענעּפָאלטנַא רַאפ
 -יילק ַא רָאנ ,רעגנוה ןופ ןלָאװשעג ,טקיזיילרַאּפ ,טפעשעגסיוא ןצנַאג
 ,ןברָאטשעג זיא טייהרעמ יד ,ןרָאװעג טנוזעג זיא ייז ןופ לייט רענ

 עטלַא יד ןוא ןעמוקַאב טינ ןעמ טגעלפ שעוו ןייק יו ױזַא
 ןפיוא ןריפּפָא םיתמ יד ןעמ טגעלפ ,ןרָאװעג טצינעגּפָא ןענייז ןסַאפַאז
 ,םיכירכת ןָא םלוע-תיב

 רעגרעבניילק ר"ד םעד ךָאנ ךיז טגעלפ 1942 גנַאּפנָא םוצ זיב
 -ָארּפ םוכס ןקירעהעג ַא טַאר-ןטסעטלע םייב ןגירקוצסױרַא ןבעגנייא
 רעלַאכרָאנ ג"ַא רעד ףיוא ןעמוקַאב ןגעלפ עץנַארק יד זַא ױזַא ,ןטקוד
 .רג 190 ,ייט רעדָא עװַאק עסיז ,רעטופ 'רג 10 ,טיורב 'רג 100 :עטעיד
 ןעמוקַאב וליפַא ןגעלפ עקנַארק רעווש ,פוז ןוא (ךָאװ ןיא לָאמ 3) שיילפ
 סָאװ עגַאל יד ךיז טָאה רָאי ןט1942 ןיא ,טָאפמָאק ןוא רעייא ,ךלימ
 סעיצוקעזקע ןוא ןלַאפרָאפ ,סעיצקַא יד ,טרעגרערַאפ רעמ ץלַא רעטייוו
 ןוא תואופר ןלעפוצסוא ןביױהעגנָא טָאה'ס ןוא טרעמעג ךיז ןבָאה
 לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש רעצנַאג רעד טָאה טלָאמעד ,ןלַאירעטַאמ-דניב
 ,סופיטקעלּפ םעד טכַאמעגכרוד םירױטקָאד יד טימ ןעמַאזוצ

 ,,נולדיזסיוא , רעד זיב ןטלַאהעגנָא ןיוש טָאה עגַאל ערעווש יד
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 ,גנולייטּפָא -טנוועג

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןשינעטלעהרַאּפ יד ןגעוו ףירגַאב ןסיוועג ַא
 גנולייטּפָא-טנוװעג רעד ןיא -- רקיע רעד ןוא טַארנדוי ןיא טשרעה
 עשיריטַאס סָאד ןבעג ןעק ,ןלָאצּפָא ןוא "ןעניייש-סגנוזױלטנַא, יד טימ
 ךרוד ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא דיל סָאד ."גנולײטּפָא-טנוזענ, נ"א דיל
 -עג טָאה ןוא ךַארּפש רעשיליופ רעד ןיא גרעבנירג-יקצינַאס ענער
 ןט1942 ןיא ָאטעג ןיא גנולעטשרָאפ .ַא ףיוא ןרעװ טנעיילעג טלָאז
 -עגרָאפ טינ ןעגנולדיזסיוא יד בילוצ ןיוש זיא גנולעטשרָאּפ יד .רָאי

 | .ןעמוק

 זיא סָאװ ,שילױפ ףיוא טסקעט ןלעניגירָא םעד ָאד ןביג רימ

 ַא טימ ןעמַאװצ לעקנערפ  ַאילָאפ ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זדנוא

 ,שידיי ףיוא גנוצעזרעביא רעיירפ
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 יננולייטּפָא טנוועג,

 ,תולעמ עריא טימ טמירַאב זיא טָאטש עדעי

 ,ךס ַא רָאג סרעטַאעט סָאניק טָאה טָאטש ןייא
 טכאלש ןעמוקעגרָאּפ עשירָאטסיה ַא זיא רעטייווצ רעד ןיא
 .ןַארעפ לָאצ ַא ןָא ענייש ךעלדיימ ןענייז רעטירד רעד ןיא רעטייוו ןוא
 סעדָאמ ןופ רעמנעצ סלַא טמירַאב רָאג זיא טָאטש ,ןייא
 ,ןרעסַאװ-לייה עריא טָאה ערעדנַא ןוא

 ,טרעדנוה ַא רעלעמקנעד םינינב -- רענייא ןיא ךָאנ ןוא
 ;סנייא רָאנ םָאדַאר ןיא ןוא
 עטמַאַאב טצעזעגקעװַא טָאה'מ
 ,ןּפַאשעג גנולײטּפָא ןַא ןוא

 ןגָאז ריד ץלַא ךיא לעװ דלַאב !סיוא טרַאװ ?סָאװ וצ
 טײקּפַאלש ַא ןופ ןלייהסיוא ךיד ןעמ טעוו טרָאד
 / .,רעבעל רעדָא ,ּפָאק ,ץרַאה ןופ
 וטנוזעג שידרעפ ַא רימ ביג ,טָאג ?ייז ןלייה סָאװ
 ,ןסַאמ עטסמערָא יד רַאֿפ רצוא ןַא זיא ליײטפָא-טנוזעג רעד !ןיינ
 ,טעװעטַאר ןוא ףליה טגָארט
 !רעסעב ןיוש ךיז טיה וד זַא
 ןפַאשַאב זיא גנולייטּפָא יד
 ,סרעגנילק יד ודנוא ןופ ןעיצ וצ

 !עדנַארג :ןענעכײצַאב טרָאװ ןייא טימ ךיא לעװ טייקיטעט ריא
 ,ךיז טעװ ןגערפיוא ךייא ןופ רענייא ביוא
 .,ןעמענ ליפשייב ַא רַאפ ךיז רע לָאו

 :ךיז טעװ רע ןסיוורעד עלייוו ַא ןיא סָאװ ןגעוו
 ןרָאװעג גנוזָאל-גָאט יד זדנוא ייב טנייה זיא סָא!
 ,לָאצ סרעגנילק יד -- לָאצ ,לָאצ ,לָאצ
 ,סעפע עיינ ןרעייטש ןוא דָאּב יד ,"ןענייש-סגנוווַאלטנע,
 ,פָאק םענדיב םענעגייא ןרַאפ ןלָאצ זומ'מ עכלעוו

 ,רָאג ףַאלש יצ ,טנוזעג וטסיב יצ ,עשז-ױזַא
 ,לָאצ סרעגנילק יד -- .לָאצ ,לָאצ ,לָאצ
 ,ןטרָאד רעייטש ַא ,ָאד רעייטש ַא
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 ,םעטֶא רעד סיוא ןיוש טלעפ סרעלָאצ יד
 ,קנַארק טכוודניווש רעקיביײא ףיוא זיא שַאמ רעד

 טנוזעג טסיב וד ביוא ,טלּפָאד לָאצ
 ,קנַארק טסיב וד ןעוו קיכַאפיירד ןוא

 ,טגָאיעג וטסרעוו קיביא

 ךיוא ןעמ טעב ליײטּפָא-טנוזעג ןיא
 ,ָאד סרעגנילק יד -- ,לָאצ ,לָאצ ,לָאצ
 ,וױל עדעי ןייד רַאפ עשז-לָאצ

 ,טנייה ןיוש לָאצ ,לָאצ ,לָאצ
 ,ןסע ןרַאפ רעייטש םעד לָאצ
 ,ןעקנירט רַאפ ןוא ןפָאלש רַאפ ןוא
 ,לָאצ עטבילעג ַא ןגָאמרַאפ רַאפ

 ,לָאצ רעייטש ַא ךיוא זיא טפול ןצונ רַאּפ ןוא
 ,רָאג ףַאלש יצ טנוזעג טסיב יצ

 ,לָאצ סרעגנילק יד -- לָאצ ,לָאצ ,לָאצ
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 סָאװ ,גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ גנומערָארַאפ רעד בילוצ

 ןטינשעגּפָא ןרָאװעג זיא ןוא ןגעמרַאפ ריא ןופ ןרָאװעג טבױרַאב זיא
 ןעמוקַאב .ףליה עלַאיצָאס ןינע רעד טָאה ,ןלעווק-הסנרפ עריא עלַא ןופ
 םענייא םעד טימ ןטייצ עלַאמרָאנ ןיא יו טײטַאב ןרעסערג ַא ךס ַא
 ןַא טינ ןעוועג ןענייז ןפלעה וצ ןטייקכעלגעמ יד סָאװ ,דיישרעטנוא
 ,טיונ יד יװ רענעלק ךרע

 -קנופ יד ןעמענרעביא טלָאועג טָאה סָאװ ,טַאר-ןטסעטלע רעד
 ןייז ןופ בייהנָא ןיא טָאה ,הליהק רעשידיי רעקילָאמַא רעד ןופ סעיצ
 -פָא יד .ףליה רעלַאיצָאס רַאפ גנולײטּפָא ְזַא טעדנירגעג ץנעטסיזקע
 ףליה עלַאיצָאס ןינע םעד .טייצ עצרוק ַא רָאנ טריטסיזקע טָאה גנולייט
 7... ןעמָאנ ןרעטנוא טּפַאשרעּפרעק עלעיצעפס ַא ןעמונעגרעביא טָאה

 7460841 160101464 ןופ ןלַאיציניא עשיליופ יד טול  (ָא-ַאק-טעשט
 16019006 ןסייהעג עיצוטיטסניא .יד טָאה שטייד ףיוא .(02/סאטחס2ץ
 ַא יו טעברַאעג טָאח ָא-ַאק-טעשז רעד ,5021216 56105101/ (1.5.5-)
 ןַא רָאנ טַאהעג טָאה סָאװ ,טַאר-ןטסעטלע םייב טרָאסער רערעדנוזַאב
 -טעשז ןופ עלַארטנעצ יד ,טייקיטעט ןייז רעביא טכיזפיוא םענײמעגלַא

 ר"ד ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא עקָארק ןיא ןענופעג ךיז טָאה ָאדַאק
 ,טרעכייוו לאכימ

 ָא-ַאק-טעשו
 חספ ךָאנ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא םָאדַאר ןיא ָא-ַאק-טעשז רעד

 רעטשרע ןייז ןרָאװעג ְךיֹוא זיא רע .עבלַאס םהרבא 'װדַא ךרוד 0
 לַאקָאל ןיא ןענופעג בייהנָא ןופ ךיז טָאה טעטימָאק רעד .,רעציזרָאפ
 ו ,(עגולד} ַאטּוגוַארט ףיוא "הרזע, רעד ןופ

 רעייטשרָאפ ַא ןעמוקעגּפָארַא םָאדַאר ןייק זיא רָאי ןט1940 ןיא
 ,גנוציז .ַא ןרָאװעג ןעפורעג זיא'ס ןוא ,עלַארטנעצ רעװעקָארק רעד ןופ
 רעד רַאפ טעטימָאק רעקיטרָא ןַא ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא'ס רעכלעוו ףיוא
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 ,דנַאלדירּפ ןרהא -- רעדילנטימ ,עבלַאס .א -- סעזערפ) םָאדַאר טָאטש
 ,טעטימָאק-זיירק ַא ןוא (ןַאמרעסיז לדנעמ-שיבייל ןזא םיובנעגייפ ףלָאװ

 רַאפ ףליה ןלייטעצ ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טעטימָאק-זיירק רעד
 ןופ רעדילגטימ יד .טקירטסיד רעמָאדַאר ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד
 -סױרַא .ץיפַארגָאטָאפ ַא טימ סעיצַאטיטיגעל טָאהעג ןבָאה טעטימָאק
 -עג ןבָאה טעטימָאק ןופ ָארויב ןיא ,טנַאדנעמָאק-ויירק ןכרוד ןבעגעג
 טייצ ןופ ןגעלפ "טניָאשוד , רעװעשרַאװ ןופ םיחילש .ןַאמ 10 ַא טעברַא
 ,טעברַא יד ןרילָארטנָאק וצ ידכ םָאדַאר ןייק ןעמוק טייצ וצ

 ךרוד עשרַאװ ןיא "טניָאשוד, ןופ ןעמוקנָא טגעלפ עציטש יד
 קלַאפ לארשי רָאטקעּפסניא ןוא רעייטשרָאפ ןייז ןופ גגולמימרַאפ רעד
 סע .ָא-ַאק-טעשז ןופ עלַארטנעצ רעװעקָארק רעד ןופ -- רעטעּפש ןוא
 -ַאבוצסױרַא םיצורית ענעדיישרַאפ רעטנוא ןעגנולעג ךיוא לָאמליימ זיא

 -ָארפוייפש ןיא עציטשטלעג עסיוועג ַא טכַאמ רעשטייד רעד ןופ ןעמוק
 ,לז טנזױט 90 ןיפ עמוס ַא -- וליפא לָאמ ןייא ,ןטקוד

 ןטימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טעטימָאק םייב עיסימָאק עלעיצעפס ַא
 ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ךיש רענַאקירעמַא עיטרַאפ ערעסערג ַא ןלייטעצ
 םעד טַאהעג ךיוא טָאה ָא-ַאק-טעשו רעד ."טניָאשזד , רעװעשרַאװ ןופ
 ,םינקז-בשומ ןוא םימותי-תיב ןרעביא טכיזפיוא

 ןיא ןענַאטשַאב זיא ָא-ַאק-טעשז םעד ןופ טעברַא עטסקיטכיוװ יד
 ןעוועג ןענייז ןכיק עכלעוַא .ןביקסקלָאּפ יד ןטקודָארפ טימ ןגרָאזרַאפ
 -תיב ןיא ענייא ,(ךעלגעט ןגָאטימ 1200) ץינילג ףיוא ענייא  :יירד
 ףיוא ךיק ןייא ןוא (ךעלגעט ןגָאטימ 2300) סַָאג-לוש רעד ףיוא שדדמה
 ךריד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עקסנַאװר ףױא ךיק יד .עקסנַאװר רעד
 ' ןייק ןעמוקעגנָא לָאצ רערעסערג .ַא ןיא ןַאד ןענייז סָאװ .ןדיי רעשזדָאל
 -טעשז סעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגרעביא ךיק יד זיא רעטעפש .םָאדַאר
 -ַא ."ץנעגילעטניא רַאפ ךיק, ןרָאװעג ןפורעג רעלופָאפ זיא ןוא ָאדַאק
 עמערָא ,ירג 0 טסָאקעג טָאה ןוא פוז ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא גָאטימ
 זיא "ץנעגילעטניא רַאּפ ךיק , רעד ןיא .טסיזמוא ןצנַאג ןיא -- רעדניק ןוא
 ךיק עטרעפ ַא ןעוועג ךיוא יא סע .רערעיײט סעּפע ןעוועג גָאטימ סָאד
 םעד ךרוד טקעריד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ 22 סַאג-ץרפ ףיוא
 ,טַארנדוי
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 טרַאּפשעגנײרַא ןענייז ןדיי רעמָאדַאר יד ןעוו ,1041 לירפַא ןיא
 ףיוא ןגָארמעגרעבירַא ךיז ָא-ַאק-טעשז רעד טָאה ,ָאטעג ַא ןיא ןרָאװעג
 ָאטעג רעצינילג ןיא ,הרות-דומלת יוועג רעד ןופ לַאקָאל ןיא ,28 לעָאװ
 טעברַאעג ַא"ווצ ןבָאה'ס רעכלעוו ןיא ,ץעיליפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 ,בילטָאג בקעי ןוא ןַאמדייז לשעה ,רעקוצ לאומש

 -וקעגרָאפ .ָא-ַאק-טעשו םעד ןיא ןענייז רעטעּפש םישדח רָאפ ַא
 ,עיסימָאק-רידיווער ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .ןעגנורעדנע עסיוועג ןעמ
 רעד ןיא ,טעטימָאק ןופ טייקימעט יד טרילָארטנָאק ליבַאטס טָאה סָאװ
 לדנעמ-יכדרמ ,ןייטשלעקניפ רזעילא ןיײירַא ןענייז עיסימָאק-רידיווער
 רעד וצ ןטָארטעגוצ זיא עיסימָאק-רידיוװער יד .בילטָאג בקעי ןוא קידיינ
 ןופ סעניזַאגַאמ יד ןיא ןכױרבסימ טלעטשעגטסעפ טָאה ןוא טעברַא
 עקירעהַאויב יד טקרַאטשרַאפ רערעמ ךָאנ טָאה סָאד .ָאדַאק-טעשז
 ןיא ןעגנוקידלושַאב יד ןוא ָא-ַאק-טעשז םעד וצ םלוע םעד ןופ תונעט
 ,רעטלעג עשלהק ןעװעלכַאטרַאּפ ןיא ןוא ןכיורבס'מ

 -טרעג יד ןטעברַאַאב ןטימ טריּפעגנָא ךיוא טָאה ָא-ַאק-טעשז רעד
 ןטרָאג סצנעפ .ָאטעג ןופ חטש ןפיױא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענ
 ןרָאפש ַא ןבעגעגסױרַא טָאה ןוא ןרָאװעג טעברַאַאב קידװעגרָאז זיא
 רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב ָא-ַאק-טעשז ןכרוד זיא סָאװ ,גרַאװנירג םוכס
 טריפעגנָא טָאה טעברַא רעד טימ .,ןלָאמיּפש יד ןיא עקנַארק ןוא עמערָא
 ךס ַא ןטרָאנ ןיא ןבָאה טעברַאעג .עבלַאס ַאלָאל סםָאנָארגַא ישזניא
 ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,םימותי-תיב ןופ רעדניק ןוא "רמושה,, ןופ ךעלגניי
 ,ץוביק ַא וצ סעכעלנע סעפע טנדרָאעגניײא םייהעג ןיא

 עקסווָארָאבישּפ ףיוא  ָא-ַאק-טעשו ןופ ןטרָאג ןטייווצ םעד ןיא
 -עג רקיע רעד ןענייז (סָאג-ץרפ ןוא עקסווָאקַארקָארַאטס ןשיווצ) סַאג
 בור סָאד טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד .ןטקעפסניא ןרָאװעג טעװעדָאה
 ַא ,םָאנָארגַא ןַא ןעוועג זיא ןטרָאג םעד ןופ רעריּפנָא רעד ."םירמוש ,
 ,דרָאמסבלעז ןעגנַאגַאב רעטעפש בגא זיא סָאװ ,עשרַאװ ןופ "רמוש.

 ןטַאטשרַאװ טריזינַאגרָא ךיוא ָא-ַאק-טעשז רעד טָאה ָאטעג ןיא
 -שעװ ַא ,(רעטעברַא 20 ַא) 21 לעָאװ ףיא טַאטשרַאװ-יירעטסוש ַא
 (רעטעברַא 50 ךרע ןַא) סַאג-לוש רעד ףיוא שרדמה-תיב ןיא יירעדיינש
 זיא רעטסערג רעד .טָאטש-עטלַא ףיוא טַאטשרַאװ-יײרעסָאלש ַא ןוא

 גנוריפנָא רעשינכעט .רעד רעטנוא טַאטשרַאװ-יירעסָאלש רעד ןעוועג
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 ר"נמ ןופ גנוריפנָא רעוויטַארטסינימדַא ןוא ןַאמיוב קערַאמ ישזניא ןופ
 ,ןַאמ 100 םורַא ןטכיש 2 ןיא טעברַאעג ןבָאה ןטרָאד .סעניפ ןושרג
 ןוא ײרעסָאלש ןופ ןסרוקכַאפ טריפעג ךױא טָאה ָא-ַאק-טעשו רעד
 ,יירעדיינש

 -קע ןבָאה ָא-ַאק-טעשז םעד טימ ןעמַאוצ ןטַאטשרַאװ עלַא יד
 -שער יד ןעוו 1942 טסוגױא ןופ ןעגנולדיזסיוא עקיטולב יד זיב טריטסיז
 לעדַאק ןיא ןרָאװעג ןבירטעגפיונוצ ןענייז ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ ךעלט
 -וקעגנָא ךָאנ ןענייז ןיהַא ,סַאג ענלָאקש ףיוא (רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק)
 ,עלַארטנעצ רעוװעקָארק רעד ןופ ןטנעמַאקידעמ לָאמ עכעלטע ןעמ
 (טרָאגניײװ ,י ןופ תועידי יד טיול)

 םָאדַאר ןיא "טניָאשוד

 -ַאר ןיא רָאטקעּפסניא-טניַאשוד זיא רָאי ןט1940 ןופ קידנבײהנָא
 ,("דנוב , ןשיליופ ןופ ק"צ ןופ דילגטימ טציא) קלַאפ לארטי ןעוועג םָאד
 רעטלַאװרַאפ-ָארויב ,9 סַאג סקינרעּפָאק ףױא ןעוועג זיא ָארויב ןייז
 "טניָאשזד , רעמָאדַאר ןופ ןיזַאגַאמ רעד .סעניפ ןושרג ר"גמ ןעוועג זיא
 ,ָא-ַאק-טעשז םעד ייב 22 סַאג-ץרפ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 ,ןכַאז ןלייטעצ ןיא ןענַאטשַאב זיא "טניָאשוד , ןופ טעברַא יד
 ָא-ַאק-טעשז םעד ןופ ןעגנולייטּפָא יד ןשיווצ םינמיזמ ןוא ןטקודָארּפ
 טינ ָא-ַאק-טעשז ןייק זיא'ס ּוװ רעטרע יד ןיא ןוא ,טקירטסיד ןּפיױא
 טגעלפ עציטש יד ןלייטעצ םייב ,ןטַארנדוי עקיטרָא יד ןשיווצ -- ןעוועג
 לפיוו ,רעדניק רַאּפ לפיוו -- ןדנעוװרַאפ ןופ ןפיוא רעד ןרעוו ןזיװעגנָא
 רעװעשרַאװ רעד ןופ ןעמוק ןגעלפ ןכַאז עלַא .,וו"זַאא עקנַארק רַאפ
 ,"טניָאשזד , רענַאקירעמַא םעד ןופ עלַארטנעצ

 ןייק םָאדַאר ןופ ןרָאפעג טפָא זיא קלאפ .י רָאטקעּפסניא רעד
 םָאדַאר ןייק ןעמוק טגעלפעג ךָאנ ןבָאה םעד ץוח .קירוצ ןוא עשרַאװ
 ,ןיטשנערָאב ןוא קישזוג "טניָאשזד , ןופ ןרָאטקעריד יד

 ןיא ָאטעג סָאד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ןעוו ,רָאי ןט1931 ןיא
 1942 רָאי ןיא .רענעלק לָאמ ַא סָאװ ןרָאװעג ףליה יד זיא ,םָאדַאר
 / -עג טינ קירוצ ןיוש זיא ןוא עשרַאװ ןייק ןרָאּפעגקעװַא קלאפ .י זיא
 םעד ןופ טעברַאספליה יד ןרָאװעג טרידיווקיל זיא טימרעד ,ןעמוק
 ,םָאדַאר ןיא "טניָאשזד,
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 "םוירָאטַאלָאזיא, סָאד

 ןוא טייל עמערָא ןופ טלמיוועג שממ ָאטעג סָאד טָאה 1941 ףוס
 -ייז יז ,ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ ענעמוקעגוצ בור סָאד ,סרעלטעב
 -עג ןוא סרעייגכרוד יד ייב טלטעבעג ,ןסַאג יד ףיוא ןעווענ דימת ןענ
 ,ןסילשעגּפָא ןוא ןסירעגּפָא ,הבדנ ַא ךָאנ רעזייה יד רעביא ןעגנַאג
 ןטלַאהעג םיוק ךיז יז ןופ ךס ַא ןבָאה ,קירעננוה ןוא קנַארק ,טקיזיילרַאפ
 ןיא ןטײרּפשרַאּפ וצ ןבױהעגנָא ךיז טָאה טייצ רעד ןיא םיפ יד ףיוא
 ,סופיט ןופ עימעדיפע יד ָאטעג

 -עג טַארנדוי רעד טָאה ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ןפיוא
 ,םוירָאטַאלָאזיא ג"ַא סָאד סַאג-לוש ףיוא שרדמה-תיב ןיא ןפַאש

 ןוא סרעלטעב יד ןעמונרַאפ טָאה "טסניד-סגנונדרָא , עשידיי יד
 ןיוש ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא ,סַאג-לוש רעד ףיוא ייז טריפעגּפָא
 רענעמ ,סרעלטעב 200 םורַא טרַאּפשרַאּפ ןעוועג "םוירָאטַאלָאזיא ,, ןיא
 ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז יז .עכעלטנגוי ןוא עטלַא ,ןעיורפ ןוא
 ןופ ךיז ןבָאה סע .ןטסיצילָאּפ עשידיי ןופ ךַאװ רעד רעטנוא לוש רעד
 .ןעיירשעג ןוא ןצכערק ,ןרעמָאי טרעהעג קידנעטש ןטרָאד

 -ידעמ ַא ךיוא ןוא ךיק .ַא טריטסיזקע טָאה םוירָאטַאלָאזיא םייב
 יד ןקידירּפַאב טנעקעג טינ ןבָאה רעבָא עדייב -- .טכיזפיוא עשיניצ
 סנעמעוו ,סרעוט-ללכ עשידיי ,ןשטנעמ עטרַאּפשרַאּפ יד ןופ ןשינפרעדַאב
 ףוא טימַאב ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג טרענייטשרַאפ טינ ךָאנ זיא ץרַאה
 עכעלקילגמוא עֶקיזָאד יד רַאּפ ןָאט וצ סָאװ סעפע טנַאה רענעגייא
 ,ןשטנעמ

 רעצינילג רעד תעשב ןענייז ,ןַאמזייּפש חספ רעביא טינ'ס יו טול
 ידכ ,םוירָאטַאלָאזיא ןיא טייל-סע-סע עכעלטע ןעמוקעג ."גנולדיזסיוא,
 ןעו .ןַאמ 2000 וצ טלעפעגוצ ייז טָאה'ס לייוו ,ןשטנעמ ןעמענוצסיורַא

 עכעלסערש סָאד ןעזעג ןוא םוירָאטַאלָאזיא ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז יז
 -פָא ךיז יז ןופ רענייא טָאה ,טיײקמערָא ןוא טײקזָאלרָאװרַאּפ יד ,דליב
 יד ןוא ,"ןעביילב יד ןעלָאז ,רימ ןעלַאפעג ןעדוי עזיד ,ַאי, ?ןפורעג
 ,ןרָאװעג טנָאלעגרעביא עקַאט ןענייז םוירָאטַאלָאזיא ןופ ןדיי

 10 ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,לעָאװ ןופ "גנולדיזסיוא , רעד ייב = |
 ,ןפָאלעצ םוירָאטַאלָאזיא ןּופ סרעניווונייא יד ךיז ןענייז ,רעמעפש געט
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 ןסַאג יד ףיוא ןסָאשרעד ןרָאװעג דלַאב ןענייז ייז ןופ טייהרעמ יד
 ,ָאמעג ןופ

 םינקזמבשומ ןוא םימותי-תיב סָאד

 ןעװעג רעלדַא רמתיא זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד ןעוו
 זיא ןירעטערטרַאפ ןייז ,םינקז-בשומ ןוא םימותי-תיב ןופ רעציזרָאּפ
 טייצ עצרוק ַא טלַאטשנַא םעד טריפ ןרעלדַא ךָאנ ,ץיװרָאה יורפ ןעוועג
 ךשמב זיא רַאמערקעס ,ןָאסניװעל יורפ ןַאד ןוא ץיװָארָאה לדנעמ
 ,רַאטַאט ר"ד ןעוועג טייצ רעצנַאג רעד ןופ

 -בשומ ןיא ןוא רעדניק 60 ןעוועג טלָאמעד ןענייז םימותי-תיב ןיא
 ךָאנ ,טרעגרערַאפ ךיז טָאה עיצַאזיוָארּפַא יד ,םינקז 30 םורַא -- םינקז
 .טפעשעגסיוא ךיז טָאה ןטקודָארּפ ןופ סַאּפַאז רעניילק רעד יו םעד
 -לעו עשטייר ןופ גנוליײטּפָא ןַא טצעזַאב ךיז טָאה ןינב םעד ןיא ןעוו
 םעד ןיא ןגָארמרעביא ךיז טזמעג ךיק יד ןוא םינקז יד ןבָאה ,רענ
 עגַאל ערַאטינַאס יד ךיז טייטשרַאפ טָאה סָאד ,ןינב םענרעצלָאה ןטלַא
 ,טרעגרערַאפ

 ,יק 5 יד ןעװעג ןענייז טלַאטשנַא םעד רַאפ ףליה עסיורג ַא
 רעטגעלפעג טוג רעד ןוא טנָאמרַאּפ טָאה םימותי-תיב סָאד . עכלעוו

 ןדעי טגעלפ רעבלעוו ,רַאטַאט ר"ד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטרָאג
 ןבָאה רעדניק יד ,טעברַא רעד ייב רעדניק יד ןפלעהוצ ןוא ןעמוק גָאט
 זיא'ס ןעו ,החמש אלמ ןעוועג ןוא ןטרָאנ ןיא טעברַאעג ןרעג רעייז
 ,טעברַא רעייז ןופ ןטכורּפ יד ןעמענוצּפָארַא טייצ יד ןעמוקעג

 -ָאה װַאטסוג ר"ד םימותי-תיב ןופ רעיצרעד רעד זיא 1039 ףוס
 (שיערבעה ןופ רערעל .ןוא רעניבַאר ַא גרעבמעל ןופ ץיווָאר
 ןיק דלעפסָארג יורפ ןירעטיל רעד טימ ןעמַאװצ ןרָאּפעגסױרַא
 עציטשטלעג עסיוועג ַא ןעמוקַאב ןבָאה יז ּוװ ,"סָאטנעצ , םוצ עשרַאװ
 ,ןטקודַארּפ ןוא

 -עד ַא טַארנדוי םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 -מוא יד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה עכלעוו ,םינקז-בשומ ןופ עיצַאגעל
 לסיב ַא טָאה טַארנדוי רעד ,גנוזײּפשַאב- עטכעלש ןוא ןעגנונעדרָא
 | ,ןפלָאהעגסױרַא

 היעשי םימותי-תיב ןופ סעזערפ ןרַאפ טמיטשַאב טָאה טַארנדוי רעד
 -עדרָא ןַא וצ ןריפרעד וצ עבַאגפױא יד רעביא םיא טיג ןוא ןרעגייא
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 טרָאפ רע .עיצוטיטסניא רעד ןופ ןצנַאניּפ יד ןוא טּפַאשטריװ יד ננונ
 -ַאב רעכלעוו ,"סָאטנעצ , םוצ עשרַאװ ןייק ןרעגנַאל ,ט םימ ןעמַאזוצ
 -ָאדַאר רעד ,לז 500 ןופ ךיוה רעד ןיא ץנעוובוס עקידשדוח ַא טמיטש
 ןוא ץלָאהנערב טיג ןוא ילז 1000 ןייא ךיוא טלָאצ טַארטסיגַאמ רעכנ
 עכלעוו .רעטעברַא עשידיי 12 טרישזַאגנַא טרעוו'ס .יק יד רַאפ עשַאפ
 וצ ןינב םעד ןריפרעד ןוא ,רעדניק ערעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ןטעברַא
 ,דנַאטשוצ ןטוג ַא

 וו ,ןינב ןמרעיומעג ןיא ןגָארטעגרעביא קירוצ ןרעוװ: םינקז יד
 קרַאטש ןפלעה טעברַא רעד ייב ,ךיק יד ךיוא טציא ןיוש ךיז טניפעג'ס
 שטיװָאכלַאװ יורפ םיריוטְקָאָד יד .רַאטַאמ ר"ד ןוא שטיוורוה יורפ וצ
 רעדניק עלַא ןופ גנוכוזרעטנוא ןַא ךרודַא ןריפ ןיימשלעקניּפ ,ל ןוא
 יד ,ןבוטש עטריטנָאמער יד ןיא ןגָארטעגרעביא ןרעװ םימותי יד ןוא
 -רַא לַאנָאסרעּפ רעצנַאג רעד ,לסיב ַא ךיז טרעסעברַאּפ עיצַאזיוװָארּפַא
 -עג רעטייוו טרעוו גנוריפנָא רעייז רעטנוא ,טייקנבעגעגרעביא טימ טעב
 טפַאשטריװ רעד ןיא וצ ןפלעה רעדניק יד ןטעברַא-סגנויצרעד יד טריפ
 ןופ שעוו יד גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ןוא ןעיינ ךעלדיימ יד ;ןטרָאג ןוא
 -רעד רעד טעברַאעג קיליװרעּפּפָא ןבָאה לַאנָאסרעּפ ןופ ,טלַאטשנַא
 -עיצרעד יד ןוא דלעפסָארג יורפ ןירעטייל יד ,ץיװָארָאה ר"ד רעטנָאמ
 ,ןיילק עקמולב ןוא ןַאמדירפ ַאכענ ,ןַאמוייפש עינַאמ סניר

 ,ךעלרעייפ ןלַאפעגסױא זיא 1040 רָאי ןופ רדס רעקידחספ רעד
 ןופ טסעג ךס ַא ןעמוקעג ןענייז ,ןרָא עטוג עקידרעירפ יד ןיא יו
 ןוא טרעײטשַאב םלוע רעד ךיז טָאה טייחנגעלעג רעד ייב .,טָאטש
 רעד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד טרעסעברַאפ לסיב ַא ךיוא טָאה סָאד
 ,עיצומיטסניא

 ,טגגערבעג טָאה המחלמ יד סָאװ ,ןגרָאז יד ףיוא טקוקעג טינ
 ןוא עיצוטימסניא רעטלַא רעקיזָאד רעד ןגעוו טָאטש יד ךָאד טקנעדעג
 -רַאּפ ךיז ףרַאד רעכלעו ,טעטימָאק רעלעיצעפס ַא ןפַאשעג טרעוו'ס
 ,םינקז-בשומ ןוא םימותי-תיב ןופ ןתוכרטצה יד ןגרָאזַאב טימ ןעמענ
 .-גיועל ,ןַאמטסַאל ןעיורּפ יד טעברַאעג .קיטכיט ןבָאה טעטיײמָאק ןיא
 ,ןירעמ ןרהא ,ןירג עשטיא ה"ה יד ןוא ,ןירג ,גרעבנעטָאר עמולב ,ןָאס

 ,זָאלסעל דניקסיז ןוא גרעבדלָאג הנוי
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 ךעלגניי יד טימ רַאטַאט ר"ד רעדיװ ךיז טמענ 1941 גנילירפ
 יד טריפ םיובנירג ַאלעה ,ןמרָאג ןיא טעברַא רעד וצ םימותי-תיב ןופ
 ךעלגני ערעטלע עכעלטע .שעװנעמַאד ןוא יירעדיינש ןופ ןסרוק
 קידנקוק טינ .,ךַאפ ַא ךיז ןענרעל תוכאלמ-ילעב וצ טקישענ ןרעוו
 טָאטש ןופ ןשטנעמ תבש ןדעי ןעמוק ןטייצ-המחלמ ערעווש יד ףיוא
 ,םינקז ןוא רעדניק יד רַאפ הנתמ ַא טגנערב ייז ןופ רערעדעי ןוא

 רעד .,גנונעדרָא ןיא טכַארבעג טרעוו םימותי-תיב ןופ לֹוש יד
 ַא םיארונ-םימי יד ףיוא ָאד טריזינַאגרָא שילַאק ןופ לָאקסיײװ רערעל
 -וװ סָאװ ןדיי יד רַאפ ךיוא ןוא רעדניק ןוא םינקז יד רַאפ ןענעװַאד
 ,םורַא טנעָאנ רעד ןיא ןענ

 . ,ןעגנוגנידַאב ערערעווש ןיא ןטעברַא וצ סױא טציא טמוק סע
 ,יורפ ןייז ןוא רַאטַאט ר"ד ,שטיוורוה יורפ ןופ ימ רעד קנַאדַא רעבָא
 -ייװ םרעוו ,ןייטשניבור השמ ,ןָאסניװעל ,עבלַאס יורפ ,רעגייא היעשי
 ,רעגרע ןיוש ויא ןסע סָאד תמא .טייקיטעט עלַאמרָאנ יד טריפעג רעט
 .טינ טרעגנוה'מ רעבָא

 -יל ַא טימ רדס ַא רָאּפ רעטייוו טמוק חספ-המחלמ ןטייווצ םוצ
 ,םַארגָארפ ןזעיגילער-שירַארעמ

 .ָאטעג ןיא ןדיי רעמָאדַאר יד ןעמ טכַאמרַאפ טייצ רעד ןיא

 לָאטיּפש-םיעגושמ עשיליופ סָאד ןבעגקעווַא טינ ןליוו ןקַאילָאּפ יד יוװ יױזַא
 סָאד טביילב ,ָאטעג ןופ חטש ןפיוא ְךיִי ןעניפעג סָאװ  ,זיוה-םינקז ןוא
 ה"ד ץַאלפ ןקיבלעז םעד ףיױא םינקז-בשומ ןוא םימותי-תיב עשידיי
 ,עיצומיטסניא רעד רַאפ ןטייצ ערעווש ןָא ךיז ןביוה סע ,ָאטעג ןרעסיזא
 עלעיצעפס ַא ןבָאה ןעמ וומ םימותי-תיב ןיא ָאטעג ןופ ןעמוק וצ ידכ
 -מַאז יד .רענעטלעז לָאמ ַא סָאװ ןרעוו ןכוזַאב יד ןוא שינעביולרעד
 עטסערג יד ,ףױא טינ רעבָא ןרעה ןטקודָארּפ ןוא טלעג ןופ ןעגנול
 ,סרעברַאג יד ןביג תובדנ

 ךיק יד ןוא רעטרַאּפ ןופ לייט ַא ןבעגעגקעװַא ןרעװ ומ סע

 טרעוו םימותי-תיב ןופ לייט ַא ,לָאטיפש ןשימעדיפע ןשידיי ַא דַאפ
 רעטייוו טרעוװ טעברַא יד ,ןינב םענרעצלָאה ןיא ןגָארטעגרעביא רעדיוו
 יד ןיא ןָאט וצ חוכב זיא רע סָאװ ץלַא טוט לַאנָאסרעּפ רעד ,טריפעג
 ,ןעגנוגנידַאב
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 -יוא ןט18 םעד גָאטסניד ,1942 טסוגיױא טפלעה זיב טרעיוד ױזַא
 טימ ָאטיױא ןַא םימותי-תיב ןופ ףיוה ןפיוא ןָא טמוק סגָאטרַאפ טסוג
 רעבליז ר"ד טימ לַאנָאסרעּפ רעד ,םימותי ,םינקז יד .טייל-סע-סע

 ףיױא טריפעג ןרעװ ייז ,סָאטױא ףיוא ןדָאלעגּפױרַא ןרעװ ,שארב
 -נַארק יד טימ ןעמַאװצ ןסָאשרעד טרעוו טרָא ןפיוא .געוו ןטצעל רעייז
 ןקַאבעג טָאה עכלעו ,עלהקבר הנקו יד לָאטיּפש ןשימעדיפע ןופ עק
 טינ ןוא סיפ עטריזילַארַאפ טַאהעג טָאה יז ,טלַאטשנַא ןרַאפ טיורב
 | ,ןייג ןיוש טנעקעג

 עקידנגלָאפ טנַאקַאב ןענייז םימותי-תיב ןופ רעדניק יד ןופ
 ןרעטלע סנעמעוו ,ענרַאשט ַאקסווָאקנימ :ענעבילבעגנבעל יד ןופ ןעמענ

 ,רָאי ןט1936 ןיא םָארגָאפ רעקיטישפ ןטנַאקַאב ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז
 יכדרמ ןוא עלרעפ םהרבא ,גרעבנעטסריפ לקנַאי ,יקסניפיר לאינד
 -רַאפ ףיוא טעברַאעג יז ןבָאה "גנולדיזסיוא רעד תעשב םיובצנַאלּפ
 ןענייז ייז ,טעװעטַארעג ךיז םורַא ױזַא ןוא "סעקווּוצַאלּפ , ענעדייש
 -עג ןענייז ןוא ןרעגַאל ערעדנַא ןוא ץיוושיוא ןעגנַאגעגכרודַא ךָאנרעד
 ,ןבעל ןבילב

 עיפָארטנַאליפ עטַאווירפ

 יד ןעו ,הלשממ רעשטייד רעד ןופ ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןיא
 ןריטסיזקע וצ טרעהעגּפיוא ןבָאה סעיצוטיטסניא-הקדצ עקידהמחלמרַאפ
 ןסיורג ַא ןעמוקַאב טָאה ,םילבקמ ןרָאװעג ןענייז םינתונ ךס ַא ןעוו ןוא
 ,םידיחי ןופ טעברַא-הקדצ עטַאװירפ יד טיײמַאב

 ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,יד ןרעװ טנָאמרעד לכ םדוק ןפרַאד ָאד
 ןוא ןטקודָארּפ ,טלעגו ףליה ןעלמַאו ןופ לוע ןרעווש םעד ךיז ףיוא
 ןסיורג ןיא .עקנַארק .ןוא עמערָא ןשיווצ סע ןלייטעצ ןוא (םישובלמ
 מ יקיטעט ןימ םעד טימ ןעוועג טנַאקַאב ערעדנַא ןשיווצ ןענייז ָאמעג
 ,ןַאמטכיר לכעמ ןוא ןַאמרעסיז לדנעמ-שיבייל סרעומ-ללכ יד רערעייז
 ,קָאבניימש לדנעמ ןוא רעלדנעהרעדעל ןושרג -- ָאטעג רעצינילג ןיא
 -דלָאג עקלארשי :סרעברַאג יד טרעהעג לכ םדוק ןבָאה סרעבעג יד וצ
 חמצ קעינעמ ,ןַאמכוב ,רעזייהצרעוו לארשי ,ןַאמיוב לשרעה ,גרעב
 רעבָא ןבָאה ייז ,טנידרַאפ ןַאד ךיוא תמא ןַא סָאװ ןבָאה ייז  ,ַא"א
 ערעייז ןָא ןסעגרַאּפ וצ םינ בייחמ ייז זיא םייצ יד זַא ,ןענַאטשרַאפ '



 םאדאר ןשידיי ןופ ךובקנעדנא == | 202

 -פיוא ןגעלפ ןשטנעמ עקיָאד יד ,רעדירב עטמערָארַאפ ,עטקינייפעג
 ,רערעמ ןבעגעג טּפָא ןבָאה ןוא תופי םינּפ רבסב סרעלמַאז יד ןעמענ
 ,טגנַאלרַאפ יז ןופ טָאה ןעמ יו

 -יפ עטַאװירפ עקיזָאד יד טָאה טייצ רעכעלרעדיוש רענעי ןיא
 רעסיוועג ַא ןיא טָאה ןוא עלָאר עקיטכיו ַא טליפשעג עיפָארטנַאל
 םענייא ;רעגנוה ןופ טייק ענרעזייא. יד ןכַאמ וצ רעזיול ןפלָאהעג סָאמ
 -רעד טלָאװעג טָאה טכַאמ עשטייד יד עכלעוו טימ ,ןעלמימ יד ןופ
 : ןריי יד ןקיטש



 ָאמעג ןיא ןבעל עלערוטלוק סָאד .7
 עשידיי סָאד זיא םָאדַאר ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו ךיילג

 יד ןיא זַא ,רימ ןעעז ךָאד ,ןברָאטשעגּפָא יו טעמכ ןבעל עלערוטלוק
 עיצקַא רעקיטולב ןייא ןשיווצ תוקספה יד ןיא ,ןעגנוגנידַאב עטסרעווש
 -נָא עכעלשטנעמרעביא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ,רעטייווצ רעד ןוא

 רָאנ ויא סָאד טייוו יו ןבעל עקיטסייג סָאד ןטלַאהוצפיוא ןעגנוגנערטש
 .ןעוועג ךעלגעמ

 רעד ןופ לַאקָאל רעד םכותב ,ןלַאקָאל-לוש בור סָאד - .ןלוש
 ןעמונרַאפ ןענייז ,(0124120101 ש1602ץ) "תעד יבבוח, עיזַאנמיג רעשידיי

 --רוה רָאטקעריד רעד) סרערעל ךס ַא ,רעטילימ ןשטייד. ןכרוד ןרָאװעג
 קעװַא ןוא טָאטש ןופ ןּפָאלטנַא המחלמ בײהנָא ןעגייז (דנַא"א שטיוו
 ,דנַאברַאּפ-ןטַאר ןייק

 .רעשטייד רעד ןופ העדומ ַא ןזיװַאב ךיז טָאה 1940 גנילירפ
 ןט7 םעד זיב ןלושקלָאּפ יד ןענעפע וצ טביולרעד טרעוו סע זַא ,טכַאמ
 זיא ןדיי -- גנורעקלעפָאב רעכעלטסירק רעד רַאפ רָאנ רעבָא ,סַאלק
 .ןענרעל ןימ רעדיווטעי ןרָאװעג טרעוורַאפ

 ןופ טריגגיזער םינ רעבָא ןבָאה סרערעל ןוא ןרעטלע עשידיי
 םייהעג ןיא ןוא "ןבר תיב לש תוקונית; יד ןענרעל וצ קנַאדעג םעד
 יד ןבָאה טנרעלעג .עשידיי ןה ןוא ענײמעגלַא ןה םידומיל טריפעג
 ןטנעירוטיבַא-עיזַאנמיג יד ןוא ןַאמצרָאװ .י ,רעציש ןנחלא סרערעל
 רעטסעווש יד ,ןַאמצרָאװ עיסוינ ,ךילרע עיסוינ ,לעקנערפ .י ,םיוב עבש
 ,ַא"א עקדוװ ענָאיל ,קענַארג עלעה ,ןײטשדלָאג

 ,ןטלַא םעד ןופ טומ רעד ןרעוו טנכייצרַאפ ָאד ףרַאד לעיצעפס
 ןיא טָאה רעכלעוו ,ץישפיל רסיא רעמיטנגייא-לוש ןוא רערעל ןטנידרַאפ
 -םיוא יד זיב שזַא 20 סַאג-ץרפ ףיוא ליש ןייז טריפעג רעטייוו םייהעג
 20 רעביא ןופ ןטעלפמָאק טַאהעג קידנעטש טָאה רע ןעגנולדיז
 ,םידימלת
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 עלעודיווידניא ןוא עווימקעלָאק טריפעג טָאה רעציש רָאדיזיא ר"ד
 קעוָאװ .עירעטלַאכוב טנרעלעג טָאה לעקנערפ דוד ,שילגנע ןופ סעיצקעל
 ,שיערבעה עפורג ַא טימ טנרעלעג טָאה סעלעשטנימ

 רענעטרעג-רעדניק ןיא ןעגנַאגעג ןענייז רעדניק ערענעלק יד
 -ניא טנרעלעג טָאה ןעמ .(רעלקניפ ילרפ ןופ לושלבערפ יד -- לשמל)
 ןופ םעטסיס יד ןרָאװעג ןטיהעגפָא ויא סע ,סעפורג ןיא ןוא לעודיוויד
 ןעמ ןעו .רעדניק 4--8 וצ .עניילק ןעוועג ןענייז סעפורג יד ,ןסַאלק
 ,ןעיינ טשרמולכ ןצעז ךיז ןעמ טגעלפ ,ןעייג ןשטייד זַא ןרעחרעד טגעלפ
 ךיז ןרעטלע עשידיי ןבָאה עגַאל רעקירעיורט רעד ףױא טקוקעג טינ
 ןוא ,ןענרעל ןופ ןרעוו ןסירעגּפָא טינ ןלָאז רעדניק יד זַא ,טימַאב ךָאד
 סָאד טימַאב ךיז ייז ןבָאה טייקכעלגעמ יד ןעוועג ויא'ס רָאנ יו
 ,ןָאט וצ

 -ייז סע .רעציש קַאזיא ר"ד טריפעגנָא טָאה םינינע-לוש יד טימ
 רעשיליופ-שטייד רעד  ייב ןעגנוימַאב עסיוועג ןרָאװעג טכַאמעג ןענ
 -רעד ַא ןבעג וצ טגָאזעגוצ טַאהעג וליפא ןעמ טָאה םינפל .טכַאמלוש :

 רעבָא ,ָאטעג ןיא רעדניק עשידיי רַאפ לוש ַא ןענעפע וצ שינעביול
 ,טוָאלעגסױא טינ רָאג גָאװצ םעד ןופ ךיז טָאה סע

 סרערעל עלַא ןטיירגוצוצ ידכ - .סרערעל רַאפ רַאנימעס
 וצ (לוש רעשיליופ-שידיי ַא ןיא טעברַאעג רעירפ ןבָאה סָאװ יד ךיוא)
 ,רַאנימעס ַא ןרָאװעג טריפעג זיא ,לוש רעשידיי ַא ןיא םעברַא רעד
 ױרּפ ךרוד רָאי ןט1941 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רַאנימעס רעד
 -עטיל עשידיי -- ןַאמטוג קערַאמ :ןעוועג ןענייז ןרָאפקעל יד ,שטיוורוה
 רוטַארעטיל עשידיי -- יקסוװָאקשטעמַאז ,עטכישעג-רוטלוק ןוא רוטַאר
 -ַאב זיא רַאנימעס רעד ,רוטַארעטיל עשיערבעה -- ץלַאמ שידק ןוא
 טָאה םימי תכירא ןייק ,סרערעל קילדנעצ ַא רעביא ךרוד ןרָאװעג טכוז
 ןיא ןעמוקעגרָאּפ ןענייז סעיצקעל יד .טַאהעג טינ וטפיוא רעד רעבָא
 רעטעפש ויא סָאװ ,28 לעָאװ ףיוא "הרות-דומלת, רעד ןופ לַאקָאל
 ,ָא-ַאק-טעשז םעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ

 -עג טשינוצ ןבָאה ןעגנולדיזסיוא עקיטולב יד ,תוריזג ערעווש יד
 רעמָאדַאר ןיא לוש עשידיי עכעלטנפע ןַא ןפַאש וצ ןווורפ עלַא טכַאמ
 ,ןַאמטוג קערַאמ ןופ תועידי יד טיול) ָאטעג
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 ןגעו ןסעגרַאפ םינ ךיוא ןעמ טָאה ָאטעג ןיא - .ןסרוקכַאּפ
 -ַאגרָא ָא-ַאק-טעשו רעד טָאה 1041 רעבממוװוָאנ שדוח ןיא ,טנגוי דעד
 'שוניא ןוא ןַאמיוב קערַאמ 'שניא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא םריזינ
 1942 בײהנָא ןיא ,ײרעסָאלש ןוא קינַאכעמ ןופ ןסרוק םיוב װַאלסישטעמ
 -ניפ לחר ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ןענייז
 .יירעדיינש-ןעמַאד ןופ ןסרוק ױדנַאל עקטול ןוא ןייטשלעק

 ייב גנוריסערעטניארַאּפ עסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה ןסרוק .יד
 ןבָאה ײרעסָאלש ןוא קינַאכעמ ןופ ןסרוק יד ףיוא .טנגוי רעשידיי רעד
 ;םירוחב עועיגילער ךס ַא -- ייז ןשיוצ ,ןטנַאסרוק 80 טנרעלעג ךיז
 -עסָאלש ןוא קינַאכעמ ןופ ןסרוק יד ,40 יירעדיינש ןופ ןסרוק יד ףיוא
 ןַאמטוג רעדירב יד ןופ יײרעברַאנ רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה ייר
 ַא ,סעינרַאקָאט-לַאטעמ 3 ,עינשזוק ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ייז ,רעקוצ ןוא
 יירעדיינש-ןעמַאד ןופ ןסרוק יד ,סעקָאטשּפיױרש 40 ןוא טַארַאּפַא-סייווש
 ,סַאג-ץרפ ןוא סַאג-לוש גָאר ,שרדמה-תיב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 -ניא .רעקוצ .י ןעוועג זיא ײרעקָאט-לַאטעמ ןופ רָאטקורטסניא
 יקסווָאלַאּפַאר קַאילָאפ רעד ןוא ןַאמכייט -- ײרעסָאלש ןופ ןרָאטקורטס
 'פָארפ .,(ָאטעג ןיא ןעמוקוצניירַא שינעבױלרעד ַא ןעמוקַאב טָאה רע)
 ןרעינעשוניא יד ,קיטַאמעטַאמ ןוא עירָאעט טנרעלעג טָאה יקסבולעש
 ,שינעטנעק-ןישַאמ -- םיוב ישוניא ,ןענעכייצ שינכעט -- ןַאמױב ןוא ךוב
 טכַאמעג ,ןעגנולעטשַאב עטלָאצַאב ענעדיישרַאפ טריפעגסיוא טָאה ןעמ
 יד ףױא ןעמ טָאה לָאמ ןייא .סענישַאמ ןופ ןלייט ןוא ןטנעמורטסניא
 ,יירעקעב סכָאה רַאפ סענישַאמ-הצמ טקיטרַאפעגסױא ןסרוק

 ץנַאג ַא ןעוועג זיא ָא-ַאק-טעשו םעד ןופ עציטש עלעיצנַאניּפ יד
 זיא סע ,ןטלַאהסױא ןילַא טומעג ךיז ןבָאה ןסרוק יד ןוא ,עּפַאנק
 ןפָארטַאב טָאה סָאװ ,ןענרעל ןרַאפ לָאצּפָא ןַא ןרָאװעג טריפעגנייא
 יד רַאּפ תוסנכה ןעוװעג ךָאנ ןענייז םעד ץוח .שדוח ַא 'לז 50 םורַא
 .ןעגנולעטשַאב עטריפעגסיוא

 םיוב רעינישזניא ,ןסרוק יד טרירעלָאט טָאה טכַאמ עשטייד יד
 זַא ,קינַאי טמַאסטעברַא ןשטייד ןופ רעייטשרָאּפ םייב טלעופעג טָאה
 -ַאב יז ןבָאה עכלעוו ,סעטרַאק-עדלעמ ןעמוקַאב ןלָאז ןטנַאסרוק יד
 -רַא רעד וצ ןעיײרעּפַאכ יד ןופ טנרָאװַאב ןוא טעברַאגנַאװצ ןופ טיירפ
 ץנַאג סרעבָאהטכַאמ עשטייד יד ןבָאה ןסרוק יד ןרירעלָאט ןרַאפ .טעב
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 -רַאעגסױא שיטסיטרַא יו ,תונתמ ענעדיישרַאּפ ןבעג טוָאלעג ךיז טּפָא
 ,לג"דא סרעכעבשַא ,סרעטניט ,סערבַאלעדנַאק עטעב

 סעיצקעפסניא עטּפָא יד ,טנרעלעג טוג ךיז ןבָאה ןטנַאסרוק יד
 טלעטשעגטסעפ ךױא ןבָאה םילשומ עשטייד ערעדנַא ןוא ןקינַאי ןופ
 ,םידומיל יד ןופ ןטַאטלוזער עמוג יד

 'גיוא רעט5 ,גנולדיזסיוא רעצינילג רעד זיב טרעיודעג טָאה ױזַא
 ןעמונעג ןטנַאסרוק עלַא ןענייז גנולדיזסיוא רעד ךָאנ געט  ייווצ ,2
 -עג רָאלק ןַאד ןיוש זיא'ס ,ָאטעג רעצינילג סָאד ןעמיורוצפיוא ןרָאװעג
 סעטרַאק-עדלעמ יד ןלעװ "עיצקַא, רעטסטנעָאנ רעד ייב זַא ,ןרָאװ
 ןַאמױב קערַאמ .עיצַאטרָאּפעד ןופ ןטיהרַאפ טינ ןיוש ןטנַאסרוק יד ןופ
 לָאז רע ,רעטסורבמרַא רעמענרעטנוא ןשטייד םוצ ןדנָאװעג ךיז טָאה
 יד ןוא ,ןָאמ וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעד ,ןסרוק יד ןעמענרעביא
 ,טרידיווקיל גנולדיזסיוא רעסיורג רעד רַאּפ ץרוק ךיז ןבָאה ןסרוק

 -עגפיוא ןבָאה ןקעטָאילביב עשידיי עלַא -- ,| ק ע טָאי ל ב י ב
 ןויב ,ןײרַא ןענייז ןשטייד יד יו טנעמָאמ ןטימ ןריטסיזקע וצ טרעה
 -ילביב עשיליופ יד ןיִא רעכיב ןעמוקַאב טנעקעג ןדיי ךָאני ןבָאה ָאטעג
 רעטעפש .קעטָאילביב רעשיטָאטש רעד ןיא -- רקיע רעד ,ןקעטָא
 ,ןרָאװעג טרעװרַאפ ךיוא סָאד זיא

 -עג ןענייז סע ,רעכיב טנעיילעג טייצ עצנַאג יד ןדיי ןבָאה ךָאד
 -ַאב ערעדנַא ןוא רעמעדיוב ףיוא ןקעטָאילביב עטַאװירפ ,עניילק ןעוו
 -עג ארומ ןעמ טָאה סעקעטָאטרַאק .(דנַא"א 24 סַאג-ץרפ) ןשינעטלעה
 -רערעגּפָא ערעדנַא ןוא סרעפיש טריפעגנייא ןעמ טָאה ,ןריפ וצ טַאה
 | ,סנכייצ עט

 רעד ןופ) ןקעטָאילביב עשידיי עטסערג יד ןופ רעכיב בור סָאד
 ףיוא "רמושה , ןופ ןוא 25 רענילבול ףיוא עיצַאינַאגרָא רעשיטסינויצ
 ,רעשיטָאטש רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענייז (4 רענילבול
 טעװעטַארעג ןדיי ןבָאה רעכיב לייט םעניילק ַא .קעטָאילביב רעשיליופ
 ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג ָאטעג ןיא רעטעפש עקַאט ןענייז יז ןוא

 ןענייז רָאטקעּפסניא-לוש ןשטייד םעד ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא
 -עברַא עשידיי ייווצ ןרָאװעג טקישעג קעטָאילביב רעשיטָאטש רעד ןיא
 ןעגנערב ןוא ןריטרָאס וצ ידכ (יקסנַארעשטש -- יז ןופ רענייא) רעמ
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 וליפַא טָאה ןעמ .רעכיב עשיערבעה ןוא עשידיי יד גנונעדרָא ןיא
 ,קירוצ ןעמוקַאב רעכיב לייט ַא ןלעו ןדיי יד זַא ,טגָאזעגוצ םַאהעג

 ,טנַאקַאב טינ זדנוא זיא ןעמוקעגניהַא ןענייז רעכיב יד זװ יונעג
 םינ רכז ןייק ייז ןופ זיא גָאט וצ טנייה זַא ,ןגָאז וצ רעבָא גונעג
 ,ןבילבעג

 ןענייז ָאטעג רעמָאדַאר ןא - ןטע ברַא עשירַארעטיל
 ,לג"דא תונורכז ,רעכיב ,םיסקניפ ןרָאװעג ןבירשעג

 טָאה רעציש ןנחלא 'פָארּפ וַא ,טסּוװַאב יונעג ,לשמל ,זיא סע
 -טימ טָאה רע עכלעוו ,תונורכז ךיוא ןוא ךוב ַא ןבירשעג ָאטעג ןיא
 רעד תעב געװ ןטצעל ןייז ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ךיז טימ ןעמונעג
 ןיא ןבירשעג ךיוא טָאה קינטָאלז ברה ,1943 ץרַאמ "עיצקַא-םירופ,
 ,ןבעל-ָאטעג ןופ קינָארכ ןבירשעג טָאה ןַאמטור היבוט ,ךוב ַא ָאמעג
 ,םענעגנַאפעג-סגירק ןשידיי .ַא ןופ ןצימָאנ -- ןַאמסייו השמ

 ערעטנעעג ןייק ןוא ןבילברַאפ טיגרָאג זיא ןטעברַא עלַא יד ןופ
 ,טנַאקַאב טינ ןענייז םיטרפ

 ,רעדיל ענעדיישרַאפ ןרָאװעג ןּפַאשעג ןענייז ָאטעג רעמָאדַאר ןיא
 יד .טייצ רענעי טימ ןדנובעג קרַאטש ויא רערעײז טלַאהניא רעד
 יד .םלעטשעגטסעפ יונעג טינ רעדָא םינָאנַא בור סָאד ןענייז םירבחמ
 ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ טינ ךָאנ ןענייז סָאװ רעדיל עלַא יד טָא ןופ ןטסקעט
 | ,ךוב םעד ןופ רעטרע ענעדיישרַאפ ןיא ןבעגעג ןרעוו

 ןטרעצנָאק ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט עשידיי --  .ר ע ט ַא עט
 זיא סָאניק יד ןכוזַאב .1939 רעבמעטפעס ןט1 םעד טקידנעעג ךיז ןבָאה
 ןעגנָאהעגפױא זיא "ַאירדַא , ָאניק םייב .,ןרָאװעג ןטָאברַאפ ןדיי רַאפ
 ,"ןטָאברַאפ טירטנייא טניה ןוא ןדיי, :טפירשפיוא ןַא ןרָאװעג

 זיירק רעשיטסיטרַא ןַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא 1941 יימ ןיא
 -רוה ,ה ןיגָאגַאדעּפ רעד ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא ָא-ַאק-טעשז םייב
 ןַאמטוג .מ .י ,ןַאמלעטש .וװ ר"נמ ,עטָאל ןופ לייטנָא ןטימ ,שטיוו
 .ערעדנַא ןוא ןַאמצרָאװ יּפָארפ ,ןַאמסייוו השמ

 -ודָארג ףױא טַארנדוי ןופ לַאקָאל ןיא זיא 1941 רעבמעצעד ןיא
 ןעװעג יא הסנכה יד .גנולעטשרָאּפ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ 8 עק !
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 ןעוועג זיא עיווער רעד ןופ ןעמָאנ רעד ,םימותי-חיב ןרַאּפ טמיטשַאב
 ןבירשעג ןבָאה שיליױפ ןוא שידיי ףיוא ןטסק} - יד ."רעטייוו יבֲא,
 ,ַאינעג ןַאמכָאר !ןעמונעג ןבָאה לײטנָא .ערעדנַא ןוא ןַאמסייו השמ
 קערוי דלָאגנָארק ,(סעיצַאטיצער) רשא גרעבדלָאג ,עזיל שטיוװָאנַאב
 -ָאלָאנָאמ) השמ ןַאמסייװ ,(רעדילסקלָאפ) עשטוג שטיװָאטַאל ,(גנַאזעג)
 ,מ ,םױבלעדנַאמ .ר ,עטָאל ,ס ,דלָאגנָארק) רָאכ-ןסרעלעווער ַא ;(ןג
 '-ָאלָאס ,ל ,גרעבשרעה .ב ,ַאקסלעיסַאנ ,צ) רָאכנעױרּפ .ַא ,(דירפטָאנ
 רעטנוא רעטסעקרָא ןַא ןוא (לעקנערפ ,פ ,סיורטשנשרעה .פ ,קישטייוו
 ןופ ןטסקעט יד .,ןַאנַאק .ב רעלדיפ ןטנַאקַאב םעד ןופ גנוטייל רעד
 -ייו ,מ ר"ד םעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טייצרענייז ןענייז עיווער רעד
 ,עקָארק ןופ טרעכ-

 עטייוצ ַא ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא עיווער רעקיזָאד רעד ךָאנ
 ,טָאטש-עטלַא ץַאלּפ ןפיוא גנולעטשרָאפ

 נ"א גנולעטשרָאּפ-עיװער .ַא ןעוועג זיא ץינילג רעד ףיוא ךיוא
 ודָאל ןופ ןָאסמַארבַא עיסוינ טעברַאעגטימ טָאה דנַא"ווצ ."עצינילג,
 -עג ןריױלרַאפ ןענייז ןטסקעט יד .(עצינעמילפ ַא סמרווורעלעק ר"ד)
 .ןעגנַאג

 סָאװ ,ןעגנומייצ עשיליופ יד טנעיילעג ןבָאה ןדיי -- .ע ס ע ר פ
 עסיוועג ףױא .,ןשטייד יד ךרּוד ןבעגעגסױרַא ןעוועג שיטקַאּפ ןענייז
 טּפָא ןדיי ןגעלּפ ןשטייד "עטונ , ייב ןוא רעצעלפסטעברַא ערעטכייל
 ןוא ןעגנומייצ עשטייד ךיוא ןָאמ וצ פַאכ ַא טייהנגעלעג יד ןבָאה לָאמ
 25 266000 סעסלעבעג ןיא) עסערפ רעשטייד רעד ןיא ,ןלַאנרושז
 רעד ןיא טגעלפ ןעמ סָאװ ,תועידי ןעניפעג ןטלעו טינ ןעמ טגעלפ (לשמל
 ,ןפערט טינ עסערפ רעשיליופ

 -על עקיצנייא יד עקָארק ןופ ןעמוקנָא ךיוא טגעלפ םָאדַאר ןייק
 יד ,ךַארּפש רעשילופ רעד ןיא ןליױפ ןיא גנוטייצ עשידיי עלַאג

 סריא םָאדַאר ןיא טַאהעג וליפַא טָאה גנוטייצ יד .(22264ג 2ץ40032
 ,רעטערטרַאפ ַא

 -ידיי עלַאגעלמוא יד ןרָאװעג טנעיילעג ךיוא ןענייז תודוס דוסב
 ןבעגעגסױרַא ,142826 114810 -- לשמל ,סעבַאגסױא עשיליופ ןוא עש

 ,ערעדנַא ןוא ,עקניל-צ"עופ יד ךרוד עשרַאװ ןיא
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 -רַאפ עשידיי-יטנַא ןוא ןעגנוכַאמטנַאקַאב עשטייד עכעלטמַא יד
 רעשיליופ רעקיטרָא רעד ןיא ךיוא ןרעוו טקורדעג ןגעלפ ןעגנונעדרַא
 ,02160016 10240019521 גנוטייצ

 -עב, עשטייד יד ןעועייל וצ טרעהעגפיוא רעטעפש ןבָאה ןדיי
 ןעמ וַא ,ןגָאז םלוע רעד טגעלפ ,ןענעייל סָאװ וצ ,"ןעגנוכַאמטנַאק
 !מינ ר ָאנ רָאט ןעמ זַא ,יוװ ייס ךָאד טסייוו ןעמ -- טינ רָאט

 ןיא דלַאב סױרַא זיא סָאװ ,גנונעדרָארַאּפ ַא טול -- ,ָאי ד ַא ר
 טוומעג (ןקַאילָאפ ךיוא) סרעניווונייא עלַא ןבָאה ,1939 רעבמעטּפעס
 טריפעגסיוא רעבָא ןבָאה ןדִיי עלַא טינ ,ןטַארַאּפַאדָאידַאר יד ןבעגּפָא
 טרעהעג הבנגב ןוא ןטַארַאּפַא יד ןטלַאהַאב ןבָאה ייז ,לעּפַאב םעד
 טָארדעג רַאּפרעד טָאה סע שטָאכ ,סעיצידױואדָאידַאר עשידנעלסיוא
 ַא ןבָאה רַאפ ןסָאשרעד טינ רעיש ןעמ טָאה ,לשמל ,ױזַא ,ףָארמש-טיוט
 רעטעפש) ,סַאג-שטיוועקנעס ןופ ָאלטַאיװש ןסיוועג ַא טַארַאּפַאדָאידַאר
 ערעטכיײל ַא ןדיי ַא רַאּפ ָאד ןיוש זיא סָאװ ;ןגָאז ןדיי ןיוש ןגעלּפ
 (..,?ןָארטשטױט יו ףָארטש

 -עג ךיוא ןבָאה טָאװירפ ןשטייד ייב טעברַאעג ןבָאה סָאװ ןדיי
 -ַא טגעלפ שטייר רעד ןעוו ,חבנגב ןטלעז טינ ןוא -- ָאידַאר טרעה
 יד ןבָאה םורַא ױזַא ,ןָאדנָאל ףיוא רעזייוו םעד ןָאט יירד .ַא ,ןייגקעוו
 -נעטש טָאה רעציש קַאזיא ר"ד .סעיינ עטצעל יד טסּוװעג קידנעטש ןדיי
 -בס ַא ,רעטייוו ןבעגרעביא ייז טגעלפ ןוא תועידי עשירפ טַאהעג קיד
 -רַאפ ןוא ךעלטפירש ןבעגעגסױרַא יז רע טָאה טייצ עסיוועג ַא זַא ,אר
 ,ןרַאלפמעזקע עכעלטע ןיא טיירפש

 רעמָאדַאר וו ,רעטרע עלַא - ןבעל ךעלטּפַאשלעועג
 -רַאפ ןוא ןפערטנעמַאװצ ךיז המחלמ רעד רַאפ טגעלפעג ןבָאה ןדיי
 -עטניא רעד) ןבולק עלַא ,ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ,ןעגנערב
 -וזַאב ערעייז ,טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה (בולק רעשיטסינויצ ,בולק-ןטנעניל
 בור םָאד ךיז ןבָאה רעזייהעּפַאק יד ןופ סרעכוזַאב 'וועג יד ןוא סרעכ
 סָאװ ,םורטשרעבליז עלעשטיא ןופ עינרעקוצ רעד ןיא ןגָארטעגרעביא
 ןוש רעמעפש ןוא ,עקסנַאװר רעד ףיוא ןענופעג ָאטעג ןויב ךיז טָאה
 ,.לעטָאמ-עשטיא וצ ןוא ,עקסרַאכַאלב ףיוא -- ָאטעג ןיא
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 ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא סָאװ ,דיל ַא רעביא רימ ןביג ףוס םוצ
  ,ןבירשעגנָא וויטימירפ ץנַאג רשפא זיא דיל סָאד ,ָאטעג רעמָאדַאר
 -יצַאנ יד ןיא רָאלקלָאפ רעמָאדַאר ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא רעבָא
 רענעריובעגנייא רעד ךיז טכערב עגַאל רעטסרעווש 'רעד ןיא ,ןטייצ
 זַאי טבױלג ןעמ ןוא טפָאה ןעמ .ןייא טינ םזימיטּפָא-סקלָאּפ רעשידיי
 ,"ןמיס ןייק טעוו ןביילב טינ, יז ןופ זַא ןוא "ןרעוו קיטכיל ךַאנ טעװ סע
 ,רעגיז ַא ןופ עירָאלג רעד ןיא דיי ןרַאפ ןעגישרעד זיא שטייד רעד
 םינ רעבָא טרעװ קלָאפ סָאד ,עּפָארײא ץנַאג טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ
 ,"םכח ַא וטסיב טכלי ךלוה רעד ןמז לכ, זַא סייוו סע לייוו ,לעפתנ
 ןייגרַאפ ץלַא סָאד טעװו "לדער סָאד יירד ַא ךיז טיג, סע ןעוו רעבָא
 ,םולח רעזייב ַא יװ

 דילאטעג רעמאדאר א
 ןבירשעגנא ךיוא טאה רע -- 3 קעניר םאדאר ןופ לעפמעטסאנ ךעלניישראוו -- רבחמ רעד

 א"א "סינ ענעדלאג יד

 ,ןריולרַאפ גנונעפָאה יד קיביײא ףיוא רימ ןבָאה יצ
 ?ןעניישפיוא ןוז יד ודנוא רַאפ לָאמ ַא ךָאנ טעוו יצ
 ,טגָאירַאפ לטעטש ןופ

 / ,טגָאמרַאּפ עקטַאי ַא
 ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה
 ,טנופ ַא שדוח ןיא ןקַאהסיוא ןעק ךיא זַא

 ,טסָאפ ןגָארט טלָאװעג ךיא בָאה
 ,טזָאלעג טינ רימ ןעמ טָאה
 ,ךַאפ ַא ןקיטיױנרַאפ וצ רָאנ זיא סָאד לייוו

 ,שוורטס ַא ןרעוו טלָאװעג ךיא בָאה
 ,טינ גוט סָאד -- אל ;טנָאזעג רימ ןעמ טָאה
 ,ךַאז עקידעקעמש ןייק טינ זיא סָאד לייוו

 ,ןקיש טלָאװעג ךימ ןעמ טָאה רַאקסַאקַאדַאמ ךָאנ
 ,ןקילג עניימ ךיא שטניוו םיאנוש עניימ
 ,ָאד ןביילב לָאז ךיא ןוא טרָאד ןרָאפ ןלָאז יז
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 ,טכַאנייב ןּפָאלשעג ןיב ךיא
 ;םולח רעזייב ַא רימ ךיז טמולח
 ,בייוו עטייווצ סָאד טרטפעג םיוק
 ,םולש ךימ טעב ,רבק ןופ עטשרע יד טמוק
 ,טכַאנ יד ,תולג רעד ןרעיוד ךָאנ טעוװ גנַאל יװ ,ְךָא

 ;טכַארטעג ךיא בָאה ךַאז ןייא רָאנ
 :ןע ר פ ע ר

 ,ןרעוו קיטכיל ךָאנ .טעוו סע זַא
 ,ןעמוק ךָאנ טעוװ גָאט רעד
 ןרעוו רומפ ערעייז טעוו'מ
 ,ןמיס ןייק טעוו ןביילב טינ

 . טליוו ריא סָאװ ריא םומ טנייה
 ,טליפשעגסיוא עלַא ריא טייז ןגרָאמ ןוא

 ,טכלי ךלוה רעד ןמז-לכ
 ,ךיז טכוד ,םכח ַא וטסיב
 ,לדער סָאד יירד ַא ךיז טיג
 ,ךיז טכַאלעגסױא םעלַא ןופ

 ,רָאי 20 עפַאנק עקטַאי ַא טַאהעג בָאה ךיא
 ךסַא סרעפלעהטימ ךיוא טַאהעג ךיא בָאה וצרעד ןוא
 .הרש רעטסעווש ריא עמייווצ יד ,עשַאמ ןעוועג זיא ענייא
 הרפכ ףיוא ןעגנַאגעג זיא עקטַאי יד זַא ,סױרַא ןופרעד רַימ טמוק סָאװ
 | ,ריא ךיא ךיורב סָאװ ,רימ יז גוט סָאװ

 .יירעבָא
 ...ןערפער

 םייח ,ּהשמ טרָאד ,קעטנַא טייטש ָאד
 ,םידי יד ןיא טקעטש המכח סושע

 ןרעיוד ךָאנ טעוו גנַאל יװ ,ךַא
 ?טכַאנ יד ,תולג רעד

 ;טכַארטעג ךיא בָאה ךַאז ןייא רָאנ
 ו ...ןערפער -



 ןבעל עזעינילער סָאד 8
 וצ ןרָאװעג טרעװרַאפ זיא ןיירַא ןעגייז ןשמייד יד יו דלַאב

 ןיא ,תמא ,ןרָאװעג טריפעגסיוא טינ רעבָא יא לעּפַאב רעד .,ןענווַאד
 ןרָאװעג ןסָאלשעג ויא יז ;טנװַאדעג טינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה לוש רעד
 טָאה שרדמה-תיב ןיא ,ןיזַאגַאמ ַא ןרָאװעג טרָאד זיא רעטעפש ןוא
 רעטעּפש ,טנוװַאדעג םיתבש יד ןיא ןכָאװ עכעלטע עטשרע יד ךָאנ ןעמ
 זיא ָאמעג סָאד ןעוו ,ןכַאמרַאפ םוומעג שרדמ-תיב םעד ךיוא ןעמ טָאה
 ,םוירָאטַאלָאזיא סָאד טנדרָאעגנייא ןטרָאד ןעמ טָאה ןרָאװעג ןפַאשעג
 ,יירעדיינש ןופ ןסרוקכַאפ יד ןעוועג ןענייז שילָאּפ ןיא

 יד סיוא ןלַאּפ סע ןעוו טסוװעג טוג קיטנָאק ןבָאה ןשטייד יד
 בוט-םוי ברע ןוא בומ-םוי ןופ געט יד דָארג ןוא םיבוט-םימי עשידיי
 ,ןדיי טקינייפעג ןוא ןגָאלשעג תועשר רערעסערג ַא טיִמ

 יד ןבָאה 1939 רופיכ-םוי ברע זַא ,טלייצרעד לַאטנעװעל בקעי

 טינ טושפ ויא'ס זַא ,ןסַאג עשידיי יד ףיױא טעוװעדליוװעג ױזַא ןשטייד
 לוש ןיא זיא טכַאניײב רופיכ-םוי ,ירדנ-לכ וצ ןייג וצ ןעוועג ךעלגעמ
 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןוא ,רעטצניפ ןעוועג
 ןוא ןלוש ןיא םינ תוליפת יד טכירעגּפָא ןדיי ןעמָאדַאר ןבָאה םָאדַאר
 .ןעגנוניווו עטַאווירּפ ןיא רָאנ ,םישרדמ-יתב

 ייס ,ָאטעג ןרַאפ ייס ןעמ טָאה תוריד עטַאווירפ ןיא ,םינינמ ןיא
 םייב ,גרעבנעטסעק בר םייב ןעוועג ןענייז םינינמ ,טנװַאדעג ָאטעג ןיא
 יב ,15 לעָאװ ףיוא ןיטשרוב הבישי-שאר םייב ,עלעקנַאי 'ר ןיבר
 הארוה-הרומ םייב ,ןייטשלעקניפ לבייל ייב ,9 ענלַאטיּפש ףיוא יינ סחנפ
 ,רעטרע ערעדנַא ךס ַא ןיא ןוא םיובנעדניל לארשי 'ר

 רעשטייד רעד ןופ לעּפַאב ןטיױל ןענייז תובישי ןוא םירדח עלַא
 ,טרעהעגּפיוא טינ טָאה ןענרעל סָאד רעבָא ,ןרָאװעג ןסָאלשעג טכַאמ
 טָאה ןעמ ,טריטסיזקע רעטייוו תובישי ןוא םירדח ןבָאה םייהעג ןיא
 .ןײלַא רעדָא סעפורג ערענעלק ןיא טנרעלעג
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 ,םידימלת עפורג ַא טימ טנרעלעג סַאג-ץרפ ףיוא טָאה ץישפיל רסיא
 ןבָאה ,םיוב לאיחי-םהרבא ןופ הריד רעד ןיא ,13 סַאג-ריצַאפש ףיוא
 טפַאשטריװ עקידתופתוש ַא טריפעג ןבָאה סָאװ ,םירוחב 30 ַא טניווועג
 הבישי "רעלַאגעלמוא , רעד ןופ שארב .,הרות טנרעלעג ןעמַאזװצ ןוא
 טייצ עצנַאג יד טריטסיזקע טָאה הבישי יד ,םיוב .י .א ןענַאטשעג זיא
 -עג ךיוא זיא ענשטינַארג ףיוא ץינילג רעד ףיוא ,ןעגנולדיזסיוא יד זיב
 : ,ןענוַאד ךיוא ןעמ טגעלפ ןטרָאד ;הבישי ַא ןעוו

 ץינילג רעד ףיוא זיא םיובנענעט ילא ןופ וויטַאיציניא רעד טול
 ,הווקמ ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןעגנולדיזסיוא יד רַאפ םישדח עכעלטע
 ,גנַאג ןיא ןרָאװעג טזָאלעג טינ ןיוש רעבָא זיא יז

 רעציזרָאּפ-עציוו ,יקסלַאיב קחצי רעציזרָאפ) "השידק-הרבח, יד
 ,ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ןיא טעברַאעג טָאה (ןַאמטוג לאימחרי

 ;קַאװטיל לאיחי רעביא טיג טייקיטעמ ריא ןגעוו םיטרּפ

 ,השידק-הרבח רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ,--
 -השמ הרבח רעד ןופ רעדילנטימ יד ,ךס ַא רעייז ןעוועג זיא טעברַא
 ,םיובנעזָאר םוחנת ,ןטרַאגמױב לאומש ,רעניצַאפ ריאמ ,ןַאמטכער םנוּב
 לכעמ ןוא טיורקנערָאב לארשי ,םיובנייש לדנעמ ,ץנַארקנעזָאר לרעב
 ןיא ןופ טעברַא רעקילייה רעד טימ ןעוועג ןעמונרַאפ ןענייז ןַאמטכיר
 זַא ,ןעוועג קידנעטש יז ןענייז טגרָאזרַאפ יװ ,טנווָא ןיא זיב ירפ רעד
 ןיא זיא סָאד ןוא ,ןיד ןשידיי ןטױל ןרעװ טכַאמעג ןענעק לָאז ץלַא
 וצ טַאהעג ןעמ טָאה ָאד ,ןכַאז עטבייל יד ןופ ןעוועג טינ ןטייצ ענעי
 -עוש ערעדנַא ךָאנ ןוא םיכירכת טימ - ָאד ,הרהט רעד טימ ןָאט
 ,קיסיילפ ױזַא טעברַאעג טָאה ןישַאמטיוט יד ןוא ,,ןטייקיר

 -לוש ןרעטניה לביטש ןיילק ַא ןיא ןעוועג זיא השידק-הרבח יד
 ַא ןוא ,םיתמ 8--6 וצ ןטכירוצסיוא טַאהעג ןעמ טָאה גָאט ןדעי + ,ןינב
 לפיוו -- שעװ ,טנוויל ןלעפסיוא ןעמונעג טָאה'ס ,רערעמ ךָאנ לָאמ
 ."ןעוועג קינייװ ץלַא זיא ,טלמַאזעג טינ טָאה ןעמ

 השידק-הרבח יד ךָאד טָאה ןטייקירעווש עלַא ףיוא טקוקעג טינ
 ,ןעגגולדיזסיוא יד זיב טייצ עצנַאג יד טעברַא ריא טריפעג

 רעד ויא עלעסָאי 'ר יבר רעד זַא ,טלייצרעד לַאטנעװעל בקעי
 רע .גנולדיזסיוא רעצינילג רעד תעב ןטרָאג סצנעפ ןיא ןרָאװעג ןסָאש !
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 ,הלוגס ַא יװ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,רפוש ַא ךיז ייב טַאהעג טָאה
 ױזַא ןבָאה ייז זַא ,טּפַאכעג ךיז ,קידנעעזרעד סָאד ,ןבָאה ןשטייד יד
 טוט ןכָאנ ײדָאב טלָאװעג ייז ןבָאה ,ןדיי ןועיגילער ַא ןסָאשרעד טַאלג
 / ,טנוה ַא טימ ןעמַאזוצ ןבָארגַאב םיא ןוא םיא ןופ ןטָאּפשּפָא

 סָאד ןענייז 1942 טסוגױא ןופ ןעגנולדיזסיוא עקיטולב יד תעב

 סע ןוא ןעמוקעגמוא תוארוה-ירומ ןוא םייבר ,םינבר רעמָאדַאר בור
 שדוק-ילכ רעמָאדַאר יד ןופ רענייק טעמכ סםָאדַאר ןיא ןַאד - ןיוש זיא
 | ,ןבילברַאפ טינ



 יונולדיזםיוא עםיורנ יד

 ,ןט5 םעד ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ גנוטכינרַאּפ יד)
 (1942 טסוניוא ןט18 ןוא ןמ7





 ָאמעג רעצינילג ןופ עיצַאדיװקיל יד 1
 ב"שת בא ב"כ -- 1942 טסוגיוא 9

 ןוא "גנולדיזסיוא, ,"עיצַאטרָאפעד , רעטרעװ עטנַאקַאב טוג יד
 עטשרע סָאד טרעהעג ָאטעג רעמָאדַאר ןופ ןדיי יד ןבָאה "עינעלדעשיז,
 ,1942 טִייצ-חספ לָאמ

 ;קַאוטיל לאיחי םעד ןגעוו טביירש סע סָאװ טָא

 יד ןעמוקַאב ןבָאה רימ ןעוו ,1942 טייצ-חספ ןעוועג זיא סָאד,
 טָאה'מ ןיהּוװ ,"גנולדיזסיוא, ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןילבול ןיא זַא ,העידי
 ןייא טסייוו ,טריפעגקעװַא (ןָאגַאװ ַא ןיא רערעמ ןוא 100 וצ) ןדיי יד
 עכעליורטרַאפ ןבעגרעביא ןעמ טגעלפ תודוס-דוסב ,למיה ןיא טָאג
 עלַא ןיא ןעמוקרָאפ ןלעוװ "ןעגנולדיזסיוא , עכעלנע עבלעוַא זַא ,תועידי

 ןדיי רענילבול יד טָאה'מ ןיהּוװ ןשרָאפכָאנ ןעמונעג טָאה ןעמ .טעטש
 סָאװ סָאד .ןייגרעד טנָאקעג טינ ןעמ טָאה םיטרפ ןייק ,טריפעגקעװַא
 רעייז ןעוועג זיא ןייגרעד טנָאקעג ָאי טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה רימ
 -רַא ףיוא רעטייווצ ַא ,ןרעמַאקזַאג ןיא טגָאזעג טָאה רענייא .קירעיורט
 -טסעפ טנָאקעג רימ ןבָאה סנייא ,ןקינייּפרַאפ םוצ םתס רעדָא ,טעב
 ?ןעמ טוט עשזסָאװ ,םוג טינ זיא זדנוא טימ :ןלעטש

 ןטעברַא טעוו'ס רע זַא ,ןדיירנייא טלָאװעג ןיילַא ךיז טָאה'מ
 טעוו ןוא רעגַאל ַא ןיא ּוװ ץעגרע רעדָא ,"עקווּוצַאלּפ , רעטוג ַא ףיוא
 טָאה ודנוא ייב .ןרעוװו טעװעטַארעג ןעק ,"עטרַאק-סטעברַא, ןַא ןבָאה
 ןשטייד םענופ "עטרַאקעדלעמ, ַא ןבָאה וומ רעדעי זַא ,ןסייהעג סָאד
 ןוא ,רעצעלּפ-סטעברַא ןכוז ןביױהעגנָא טָאה ןעמ .,"ץַאזנייא-סטעברוַא,
 ,טלעפעגסיוא טינ טָאה סָאד

 ןעמ ,ןטייווצ םוצ ץַאלּפסטעברַא ןייא ןופ ןפָאלעג ןענייז ןשטנעמ
 -מורַא ןוא ןרעלקנירַא םענופ ןרָאװעג טשימעצ טינ רועיש טושפ זיא
 רעשירפ ַא ןביוהעגנָא ךיז- טָאה ָאד ?ןטעברַא ןייג ןעמ לָאז ןיהּוװ ,ןכוז
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 ,רעצעלפ-סטעברַא עטכעלש ןוא עטוג ענעפורעג ױזַא יד טםימ "לדנַאה,
 סָאװ טסּוװעג טינ רענייק טָאה ןזיװעגסױרַא רעמעפש ךיז טָאהיס יו
 רעדָא רעדניק עניילק טימ תוחפשמ .,טכעלש ויא סָאװ ןוא טוג זיא
 ןייא םימ ,טלפייווצרַאפ ןעוועג רָאג ןענייז עטנוזעג טינ ,ערעטלע טימ
 ",רעסערג ץלַא גָאט וצ גָאט ןופ ןרָאװעג זיא הלהב יד :טרָאװ

 ןעניפעג 1942 יימ ןט16 םעד ךָאנ זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס
 ט/00060060100 005 עבַאגסױא רעמייהעג רעשטייד רעד ןיא רימ
 יד ףיוא ןדיי יד "ןעלדיזרעביא , ןופ טקעיָארּפ ַא 0198 2260זװ
 ;רימ ןענעייל טכירַאב ןקיזָאד םעניא ,*ןטיבעג-חרזמ עטרעבָארעד יינ;

 -עגרעטנוא טציא יד טיג עגַארפןדיי יד ןזייל וצ רעייטשוצ ַא,
 יד ףיוא ןדיי רעמָאדַאר יד ןופ עיצקַא-סגנולדיזרעביא ענעמונ
 -קירבַאּפ סלַא טקיטפעשַאב ןייז ןענעק ןלעוװ ייז ּווז ,ןטיבעג-חרזמ
 זַא ,טפָאהעג טרעוו גנוטלַאװרַאפ רעשטייד רעד ןיא ,רעטעברַא
 םערָאפ זיא'ס רעכלעוו ןיא ,ןענעק דלַאב ןלעװ ןדיי עקיזָאד יד
 .(""ןעגנערב ךיז וצ תוחפשמ ערעייז

 טרעדָאפעגּפױא טכַאמ עשטייד יד טָאה 1042 יַאמ טַאנָאמ ןיא
 םעד ןקיניירוצּפָא ןשטנעמ ןליימוצ לָאז רע טמַאסטעברַא ןשידיי םעד
 ןטרָאד טָאה'מ ,66 סַאג-יקצַאװָאלס ףיוא "ַאנָארָאק , קירבַאּפ ןופ חטש
 | .ןעניזַאגַאמ רַאפ טרָא ןַא ןטיירגוצ טלָאזעג

 ןטױל טקיטרַאפעגסױא ןַאמױב קערַאמ 'שוניא טָאה ינוי ןיא
 םעניילק םעד ןופ רענעלפ עיונעג טכַאמ רעשטייד רעד ןופ גָארטּפיוא
 יד ןיא .עװָאלַאװ ףױא ָאטעג ןסיורג םענופ ןוא ץינילג ףיוא .ָאמעג
 ,סעלָאדָאטס ,רעזייה עלַא טכַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז רענעלפ
 ןזא רעטפע רעביא ךיז ןרזח טייצ רעד ןיא .,וו"ַאא ךעלרעמעק ,ןלַאטש
 ,סָאטעג יד ןיא ןריציּפָא-עד-סע ןוא -סע-סע יד ןופ ןכוזַאב יד רעטפע
 ױנעג ךיז טקוקעגמורַא ,טנגעג יד טכַארטַאב ןבָאה טייל-רעלטיה יד
 טמענרַאּפ טייצ רעד ןיא ,ןסַאג יד ןופ גנעגסױרַא יד טרילָארטנָאק ןוא
 ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ עדנעמָאק רעד ןיא רעמיצ ַא עד-סע יד
 -ַאב סעפע טימ ןענייז ןריציּפָא עשטייד עכעלטע ּוװ ,ץינילג ףיוא
 ,טקיטפעש

 ךונקנעדנא ןראפ טקישעגוצ טאה קראיייונ -- אוויי רעד סאוו ןלאירעטאמ יד ןופ =
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 סעפע זַא ,ןעגנַאלק עקידתונשקע ןטיירפשרַאפ ןָא ךיז ןבייח'ס
 סלַאפנדעי .סָאוו טסּוװעג טינ טָאה רענייק רעבָא ,ןעמוקרָאפ ףרַאד
 ךיז ןגָארטרעביא ןופ ןלַאּפ ענלצנייא ןעוועג ןעגנַאלק יד בילוצ ןענייז
 ןגעלפ ילוי ףוס .עװָאלַאװ ףיוא ןסיורג םעניא .ָאטעג םעניילק םענופ
 ןוא רעזייה עשידיי ערעכייר יד ןיא ןלַאפנירַא טּפָא ץנַאג ןשטייד יד
 ,טנַאװעגמטעב ,לבעמ ערעסעב סָאד ןריריווקער טנַאה רענעגייא ףיוא
 ,וו"ַאא שעוו

 ריא ןיא טביירש טייצ רענעי וצ ָאטעג ןיא ןעגנומיטש - יד ןגעוו
 יי :ַאקסווָאכילעשז ַאנַאיד תודע-תיבג

 ,ָאטעג ןיא ןעוועג רָאי ַא רעביא:ןיוש רימ ןענייז טייצ רענעי ןיא,
 החפשמ רעד טימ ןוא ןרעטלע עניימ טימ ןעמַאוװצ טניווװעג בָאה ךיא
 רימ .עקסװָאקילרַאװש ףױא (רַאטַאט רעטקָאדנָאצ) רעמעפ  ןיימ ןופ
 -עג ןבָאה רימ ,המחלמ יד ןבעלרעביא ןלעװ רימ זַא ,טביילגעג ןבָאה
 ןיא טנעיילעג םַאזקרעמפיוא טײקטנַאּפשעג טימ ןבָאה רימ ןוא טעברַא
 עשיטילָאפ יד ןופ ףיולרַאפ םעד ןגעוו תועידי יד ןעגנוטייצ עשטייד יד
 ןופ ךיז טרעגרערַאּפ עגַאל רעזדנוא יװ ןעזעג ןבָאה רימ .ןשינעעשעג
 ןדער ןבױהעגנָא זדנוא ייב ןעמ טָאה עקַאט טלָאמעד גָאט וצ גָאט
 טָאה'מ ,ָאטעג םעניא ןעמוקרָאּפ ןּפרַאד עכלעוו ,ןעגנורעדנע יד ןגעוו
 םענופ ןדיי עלַא ןופ גנולדיזרעביא ןַא ןעמוקרָאפ ףרַאד'ס זַא ,טסעומשעג
 רענייק ,עניַארקוא ףיוא ןרעגַאל-סטעברַא ןיא "טענמענרעוווג לַארענעג,
 טרעהרעד ךיז טָאה לָאמ ןטשרע .םוצ .יונעג טסּוװעג טינ רעבָא טָאה
 ןענַאטשרַאפ טינ ךָאנ טָאה רענייק רעבָא ,"עינעלדעשיוו, טרָאװ סָאד
 -רַאפ ודנוא ייב ךיז טנעלפ טנװָא ןדעי זַא ,קנעדעג ךיא ,טיײטַאב ןייז
 -נָאצ רעד ,סיקצינַאס יד ערעדנַא .ןשיווצ ,זיירק רערעסערג ַא ןעלמַאז
 ןײגסױרַא טגעלפ רעכלעוו ,יקצינַאס .ערעדנַא ןוא סַאדיירפ רָאטקָאד
 ַא טַאהעג סידנעטש טָאה ,"טַײז רעשירַא, רענעפורעג ױזַא רעד ףיוא
 טעוו'ס זַא ,ןגָאז טגעלפ רע יװ קנעדעג ךיא ,תועידי עטנַאסערעטניא ךס
 ןייק טינ ןבָאה ןטעברַא עכלעו יד רעבָא ,ןעמוקרָאפ סעפע רעכיז
 גנולדױסױא ןַא ןעמוקרָאּפ םעוו'ס בױא ,ןבָאה וצ ארומ סָאװ דנורג
 ,"ןטנעמעלע עוויטקודָארפ טינ, ג"ַא יד רָאנ ןייז עגונ יז טעװ ,ָאטעג ןופ
 ודנוא ייב ןעניז ןעגנַאלק עכלעוַא .טינ ןטעברַא סָאװ יד -- ה"ד
 ,ייז ןיא טביילגעג ןבָאה רימ ןוא ןעגנַאגעגמורַא
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 גנולדיזסייא רעד ןנעוו טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ
 ןופ ָארויב-ץנעדיוװע ןיא טעברַאעג טלָאמעד בָאה ךיא ,עשרַאװ ןיא
 טימ שינָאפעלעט ןדנוברַאפ ךיז גָאמ ןדעי טעמכ ןוא טַאר-ןטסעטלע
 רעװעשרַאװ ןיא טעברַאעג טָאה עכלעוו ,טסענ ַאנער עטנַאקַאב  ןיימ
 רעקיזָאד רעד ןופ ףױלרַאפ ןגעוו טרימרָאּפניא ךימ טָאה יז ,טַארנעדוי
 -פעשַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדניק ןבָאה ביײהנָא ןיא ,"גנולדיזסיוא,
 -- ןַאמ רעד ,ןרעטלע ערעייז ןצישַאב טנעקעג "עקוװוצַאלּפ , ַא ףיוא טקיט

 ךיא בָאה תועידי עכלעזַא ,ןטיבעג ץלַא ךיז טָאה םעד ךָאנ ,יורפ ןייז
 ןיא ודנוא ייב ןלייצרעדרעביא ייז געלפ ךיא ןוא עשרַאװ ןופ ןעמוקַאב
 גנולדיזסיוא יד טעוװ רשפא זַא ,טדערעגנייא ךיז ןבָאה רימ ,םייה רעד
 ,"ןריימסיוא זדנוא

 -נַאגעג רעטייוו לייוורעד זיא םָאדַאר ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד
 רעדעי ןופ ,ןדיי ןדעי ןופ ןגיוא יד ןופ רָאנ ,גנַאג "ןלַאמרָאנ , ןטימ ןעג
 ארומ יד ןענעײלסױרַא טנָאקעג ןעמ טָאה דניק ןוא ןקז ןדעי ןופ ,יורפ
 שטָאכ ,הָעש וליפא ןוא גָאט ןטסנעָאנ םעד טימ טייקרעכיז טינ ןוא
 טָאה "גנולדיזסיוא ,, רעדָא "עינעלדעשיוו , טרָאװ עטרזחעגרעביא טּפָא סָאד
 -גָאפ עלַא ףיוא טקוקעג טינ ,טױט טײטַאב םינ טייצ רענעי ןיא ךָאנ
 ןיא ָאד לעיצעפס ,סעיווליא טָאהעג ןשטנעמ ןבָאה סעיצקַא ןוא ןעמָאר
 יו רעכעלגערטרעד ןייז וצ ןזיוועגסיוא ךיז טָאה ןבעל סָאד ּוװ ,םָאדַאר
 ךיז ןבָאה ןדיי יד ,"טנעמענרעווּוג-לַארענעג , םענופ טעטש ערעדנַא ןיא
 ןיא טבעלעג טָאה'מ .ןעגנוגנידַאב-סנבעל עטרעדנעעג יד וצ טניוװעגוצ
 ןוא טביילגעג טָאה'מ .םורַא םענופ טרעדנוזעגּפָא ,ָאטעג ןטכַאמרַאפ
 ןופ ןברק ַא ןלַאפ טעװ טועימ רעניילק ַא רָאנ זַא ,טדערעגנייא  ךיז
 ,ןבעלרעביא רעבָא טעװ טייהרעמ יד ,טייצ רערעווש רעד

 עניילק ערעייז טריפעג ָאטעג ןיא ןדיי יד ןבָאה לייוורעד ןוא
 ,רעדניק ערעייז טנרעלעג םייהעג ,טלדנַאהעג ,טעברַאעג ,ךעלטפעשעג
 תופגמ יד טימ טפמעקעג ןוא ,טלטעבעג  ןוא טעוועדיבעג ,טלגומשעג

 ,טיירפשרַאפ קרַאטש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטײהקנַארק ןוא

 .טייל-סע-סע יד ןלַאפנײרַא ָאטעג ןיא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ
 ןרעייז ןופ גָאט ַא ןיא רָאנ ,געט םתס ןיא טינ ןעמוקרָאפ טגעלפ סָאד
 סרעפיש רעדָא םולב ,רעשטעב לשמל ןעוו גָאט ַא ןיא ,בוט-םוי ַא
 טלָאועג טָאה ויוה רעייז זַא ,העידי ַא םייה רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה
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 ַא סרעייז ןעוו רעדָא ,סרעילפ עשילגנע ךרוד ןרעװ םרידרַאבמָאב
 יד טָא ןיא ,סעפעטס רעניַארקוא יד ןיא .ןלַאפעג ןיא "טישכת,
 ןריפכרוד ןוא ָאטעג ןיא ןלַאפנײרַא ייז ןגעלפ געט עטלייוװרעדסיזא
 יסעקווופאלפ יד ףיוא יז ןגעלפ געט עכעלטנייוועג ןיא ,תומיחשןסַאמ
 ,טיוט םוצ ןתיממ ןוא ןקינייפ ,ןגָאלש

 לָאז םלוע רעד זַא ,טימַאב ךיז טָאה טכַאמ עשטייד יד שטָאכ
 -טָא יד ויא עיצקַא רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ןגעװ ןסיוורעד טינ ךיז
 ,ץינילג ףױא לעיצעפס סָאד ןוא ,ענעדָאלעגנָא ןַא ןעוועג רעפסָאמ
 ,טייקועוורענ ענײמעגלַא ןַא טשרעהעג טָאה'ס

 -ילג ןיא טניוװעג טייצ רענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,ַאלענַאמ ףסוי
 ;טלייצרעד; ָאטעג רעצינ

 טָאטש ןופ ןענייז טנוװָא ןיא 7 ,טסוגױא ןט4 םעד קיטסניד,--
 טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,לעּפַאק רעדירב יד ,םינכש עניימ ןעמוקעג |

 ךיז ןעמוקעג ןענייז ייז ,(11 ַאשטיוועיקנעש) "טנעמיגער-ייצילָאפ , ןיא
 ןכַאז עטסקיטיינ יד ךיז טימ ןעמענ ןוא החפשמ רעד טימ !ענעגעזעג
 עכעלױורטרַאּפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ייז לייוו ,טרָא-סטעברַא רעייז ףיוא
 "עוװַאלבָא , ןַא ןעמוקרָאפ ָאטעג ןיא ףרַאד טכַאנ רעד ןיא זַא ,העידי
 ,טלעטשעגמורַא ןייז לָאז ץינילג ןעו ,לַאּפ ןיא .,רענעמ עגנוי ףיוא
 ןופ ץוש ןרעטנוא "טנעמיגער-ייצילָאּפ , ןיא ןייגקירוצ טלָאזעג יז ןבָאה
 ,ןעמוקעגטימ ייז טימ זיא רעכלעוו ,םרַאדנַאשז ַא

 -רַאפ לענש-ץילב ךיז טָאה הע'די עכעלמייה טינ עקיזָאד יד
 ,קערש סיורג ןפורעגסױרַא טָאה ןוא ָאטעג רעצינילג ןיא םיירפש
 טדערעג טָאה'מ ,טגערעגפיוא ןעוועג עלַא ןענייז בוטש ןיא רימ ייב
 ןבָאה ןטייצַאב ןוא ןעמוקרָאפ ףרַאד :עכלעוו ,"עװַאלבָא , רעד ןגעוו
 סױרַא ןיב ךיא ,ןכַאז עטסקיטינ יד טימ קעזקור טיירגעגוצ רימ
 טרָאד בָאה ךיא ,ָאטעג םעניילק ןופ סַאגטפיוה יד -- עיבַאשז ףיוא
 -יינש עשידיי יד ייב ּפֶא ןעמענ עכלעוו ,רעטעברַא-ןַאב עשטייד ןעזעג
 ,הרוחס ענעטינשעגוצ רָאנ וליפא ןוא טעברַא עטקידנערַאפ טינ םרעד

 עצנַאג סָאד ,טגערעגפיוא רערעמ ךָאנ םייהַא ןעמוקעג ןיב ךיא
 ,ןעמוקרָאפ ףרַאד סָאװ ,טסוװעג טינ טָאה רענייק ,טכָאקעג טָאה ָאטעג
 רימ ןבָאה םעד ףיוא קידנקוק טינ .טכעלש סעפע טליפעג רָאנ טָאה'מ
 -עג ןגעוו טסעד ןופ ןבָאה רימ ,ןפָאלש טגיילעג ןוא ןָאטעגסױא ךיז
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 ןיימ ןוא ךיא לייוו ,ןעשעג טינרָאג טעו החפשמ רעודנוא זַא ,טביילג
 ןוא "ַאמַאב , ייב "עקווּוצַאלּפ , רעטונג ַא ףיױא טעברַאעג ןבָאה רעטָאפ
 ןעװעטַארּפָא ךיוא רימ ןלעוו םעד קנַאד ַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ
 טגיילעג ךיז ןבָאה רימ .קישזעי רעדורב ןקירָאי-14 םעד ןוא רעטמומ יד
 טָאה ןעמייה ערעדנַא ןיא זַא ,סייוו ךיא ,טנװָא ןיא ףלע בלַאה ןּפָאלש
 ,"ץכעוטנָא םעניא ןפָאלשעג רעדָא ,טכַאװעג ןעמ

 -דחפ יד ףיוא טרעפטנעעג טָאה לעָאװ ףיוא טַאר-ןטסעטלע רעד

 טינ טעװ עיצקַא םוש ןייק זַא ,ןדיי רעצינילג יד ןופ סעגַארפנָא עלופ
 תודע תיבג) ָאפַא ?עג ןופ טרעכיזרַאפ ייז ןעמ טָאה ױזַא לייוו ,ןייז
 ,(רעלדנעהרעדעל ,י ןופ

 :רעביא טיג רענטיס לאיחי היאר-דע רעד

 מכַאנ ייב רעגייז ַא 11 רַאּפ .1942 טסוגױא ןט4 םעד ,גָאטסניד,
 לָאז יז ןרָאװעג טרימרַאלַא ָאטעג ןסיורג םענופ ייצילָאפ עשידיי יד זיא
 ,10 'מונ טָאטש-עטלַא ןופ ץַאלּפ ןפיוא עדנעמָאק רעד ןיא ןעמוק ףכית
 ןיא .טרָא ןפיוא ןעוועג ןטנַאיצילָאפ 80 עלַא ןיוש ןענייז רעגייז ַא 1
 סרעריּפנָא יד טָאטש ןופ ןרָאּפ וצ ןעמוקעג ןענייז טייצ רעקיבלעז רעד
 יװ ,רעדנעלרוק ,עזוַארק ,סקופ ,ןַאמױנ ,דליש ,לעקעש עד-סע ןופ
 עדער ַא ןטלַאהעג טָאה לעקעש .סע-סע ןופ ךירנייוו ןוא םולב ךיוא
 עשטייד יד , :טגָאזעג ייז טָאה רע ,ןטנַאיצילָאפ עטלמַאזרַאּפ יד רַאפ
 ופ רענעמ יד ןעלדיזוצרעביא לעּפַאב ַא ןעמוקַאב ןבָאה ןענַאגרָאטכַאמ
 -לץה וומ ייצילָאפ עשידיי יד ;טעברַא ףיוא ןרעגַאל ןיא ָאטעג רעצינילג
 -בעמ יד ידכ ,קיױר ןייגכרוד לָאז יז ידכ ,עיצקַא יד ןריפכרוד םייב ןפ
 ןבָאה עדער רעד ךָאנ ",,,טרינילפיצסיד ןוא םַאזכרָאהעג, ןייז ןלָאז ןשט
 -ָאפ עשיריי יד רעביא גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא ןריציּפָא עשטייד יד
 -ילג םוצ ןָאטעג גָאי ַא ָאפמעט-ףיול ַא ןיא ייז ןבָאה ייז ןוא ןטנַאיציל
 יד ןרָאװעג טרימרַאלַא ךיוא זיא טייצ רענעגייא רעד ןיא ,ָאטעג רעצינ
 -רַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,(ןטנַאיצילָאפ 40) ייצילָאפ עשידיי רעצינילג
 -נָא טציא ויא'ס ןיחּוװ ,4 ענטָאלב ףיוא עדנעמָאק רעד ןיא טלמַאו
 ,"ץווָאלַאװ ןופ ייצילָאפ עשידיי יד ;עמוקזיי

 ףױא .ָאטעג רעצינילג ןופ ןסַאג יד טבײרשַאב רענטיס לאיחי

 | ;ןפוא ַאזַא
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 יד :דליב ךעלקערש ַא טקעלפטנַא ךיז טָאה ןגיוא עניימ רַאּפ,
 ןענייז ןפמָאל ןוא ןרָאמקעלּפער רעטרעדנוה טימ ןטכױלַאב לעה ןסַאג
 ליימ עסיורג ַא ,טייל-עד-סע טימ .ןוא סע-סע טימ טלופרעביא ןעוועג
 ,רעוועג סָאד טריטעפער ,ןגירשעג ןבָאה ייז ,רוכיש ןעוועג זיא יז ןופ
 -עג ןוא קווח טימ טנגעגַאב יז ןבָאה ייצילָאפ עשידיי ענעמוקעגנָא יד
 ךרוד ןטיהעג םוג ןעוועג ןענייז ןסַאג יד ןופ גנעגסױרַא עלַא ,רעטכעל
 טימ ןרָאװעג טלעטשעגמורַא ויא ןָאיַאר רעצנַאג רעד ,"ָאפוש , רעד
 ןיא ,ןעמייה יד ןיא ךיז ייב ןסעזעג ןענייז ןדיי יד ,ייצילָאפ רעשיליופ
 ,טייקליטש עטיוט ַא טשרעהעג טָאה'ס עכלעוו

 -ןישַאמ סיוא טייל-סע-סע יד ןלעטש 12 רַאפ טונימ עכעלטע

 רעד ,טכױפ רעריפנַאבמרוטש רעד .רעזייה עקימורַא יד ףיוא רעוועג
 רעד רעביא טיג ָאּפַאטשעג רעד ייב "גנולײטבַאנדוי, רעד ןופ ףעש
 עשידי יד טלייטעצ ןעמ ,סעיצקורטסניא עטצעל יד ייצילָאפ רעשידיי
 ןופ רענייא ,לעָאװ ןופ 2) רערעדעי ןיא 3 וצ סעפורג ןיא ןטנַאיצילָאּפ
 ןופ עבַאגפיוא יד .ןַאמ-סע-סע ןַא ןָא טריפ עפורג רעדעי טימ ,(ץינילג

 רעירפ ןופ יד טול ,רעזייה יד ןייגכרוד ןיא טײטשַאב ןטנַאיצילָאּפ יד
 -נייא עלַא ןסייה ןוא גנוניוװ רעדעי ןיא ןײגנײרַא ,ןעלטעצ עטיירגעגוצ
 ביוא) סַאג-ענשָאק ףיוא העש רעבלַאה ַא ןופ ךשמב ךיז ןלעטש רעניוװ
 -ענשטינַארג ףיוא רעדָא ,(טמַאסטעברַא ןופ "עטרַאקעדלעמ , ַא טָאה'מ
 געמ ךיז טימ ןעמענמימ ,("עטרַאקעדלעמ , ןייק טינ טָאה'מ ביוא) סַאג
 !ןביילב טינ רענייק רָאט םייה רעד ןיא ,ןכַאז עטסקיטיינ יד רָאנ ןעמ

 -סע-סע ערוכיש יד ,,.ןביױהעגנָא ךיז טָאה טכַאנ ייב 12 ךעלטקניפ
 -רַאװ, -- ןַאמדירּפ השמ בשות רעצינילג רעד רעביא טיג -- סעדרָאה
 -לעוו ,יירעסיש ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס .רעזייה עשידיי יד ףיוא ךיז ןפ
 ןלַאפ טייל-סע-סע יד .,טײקליטשטכַאנ יד טלסיירטעגפיוא טָאה עב

 .,13060 12088!* :יירשעג ןשירעלעפאב ןטימ רעזייה עשידיי יד ןיא ןיירַא
 סױרַא יז ןגָאי סנקעטש טימ קידנגָאלש ןוא ןטעלָאטסיפ ןופ קידנסיש
 ןענייז ךס ַא) ךיז ןָאטוצנָא טייצ טונימ ןייק קידנבעג טינ ,ןסַאג יד ףיוא
 -גיק טימ ןעיורפ ,טייל ערעטלע ,עקנַארק ,(ןטעב יד ןיא ןגעלעג ןיוש
 -וצסױרַא גנורעדָאפפיוא רעטשרע רעד ףיוא טינ ןוייװַאב עכלעוו ,רעד
 עבלעוו יד ,ןעגנוניווו יד ןיא טעדרָאמרעד ןרעוו ,סַאג רעד ףיוא ןפיױל
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 -סע-סע יד ךרוד טגָאיעג ןרעוו סָאג רעד ףיוא ןעמוקַאבסױרַא ךיז ןבָאה
 ,ןליוק ןופ לגָאה ַא רעטנוא ןטקנופלמַאז יד וצ טייל

 -סע-סע יד ןופ ןעיירשעג ערוכיש יד ,יירעסיש רעד ןופ ןלַאנק יד
 טייגרעד עטעדרָאמעג ןוא עטעװעטַאקעג יד ןופ רעמָאיעג רעד .,טייל
 ,םימשה בל דע

 -ילג יד ןופ למיוועג עמַאס ןיא ןָא ןעמוק טכַאנ ייב סנייא בלַאה
 ,עד-סע ןוא סע-סע ןופ ןריציפָא ערעכעה טימ סָאטױא ךעלסעג רעצינ
 רעטנוא ייז ןגָאי ,עיצקַא רעד ןופ גנַאג ןקיטציאזיב םענופ ןדירפוצ טינ
 ,"ןטעברַא, רעלענש ןלָאז ייז טייל-סע-סע יד

 יד ףיוא עטיוט ןלַאפ רערעמ ץלַא .רעקרַאטש טרעוו יירעסיש יד
 -ָאװַאב ןעמרַאדנַאשז יד ןוא עד-סע ,סע-סע ,טולב טימ ענעסָאגַאב ןסַאג
 טימ ןעגנָאהַאב ןיא ייז ןופ רעדעי .ןעוועדליוו ,ןייצ יד וצ זיב עטנפ
 יד ייב .רעװעג-ןענישַאמ-טנַאה ןוא ןטַאמָאטױא ןופ ןסיש יז ,ןטַאנַארג
 יז עכלעוו טימ ,סעקלַאּפ ענעמוג יד וצ יז ןעמענ ןטנַאיצילָאפ עשידיי
 יד ,ןסַאג יד רעביא קערש רעשינַאפ ןיא ןפיול סָאװ ,ןדיי יד ןגָאלש ןיילַא
 --ייז ןופ ;רוכיש ןענייז יז ,םיפ יד ףיוא ךיז ןעלקַאװ ןטידנַאב עשטייד
 ",,,ןפנָארב טימ ךעלשעלפ סױרַא ןעשטרַאטפ קעוטיורב ערע

 ,ןלױק יד רעטנוא קיניזנַאװ טפיול עסַאמ עשידיי עזָאלצוש יד
 ףיוא -- ןפױלטנַא וצ ּוז ָאד ָאטינ ,סרעקנעה יד ןופ פעלק יד רעטנוא
 ,טיוט רעד טרעיול טירט ןדעי

 טיג -- עיצקַא רעד ןופ בַאטשסַאמ רעד ןוא טייקידמעצולפ יד,
 ןעמונעגוצ ןדיי יד ייב טָאה -- רענטיס רעטנָאמרעד ןיוש רעד רעביא
 סעמַאמ .ןועגש ןיא יו םורַא ןפיול ,טשימעצ ןרעוו יז ,דנַאטשרַאפ םעד
 ארומ רעד ןופ טשרעהַאב ,ןעיורפ יד -- רענעמ ,רעדניק יד ןרילרַאפ
 ַא טימ רעד ,ןשיק ַא טימ רעד -- ייז ןפיול ,טבױטַאב ןצנַאג ןיא ןוא
 םעד וצ טמענ קערש יד .קערש -- ןגיוא ערעייז ןיא ,לפעט ןכָארבעצ
 ןיא -- קינייװ רָאג ,טפיול'מ -- טינ ןטכַארט ןשטנעמ יד ,דנַאטשרַאפ
 ןפיול םינקז ,רעדניק ,ןעיורפ טייהרעמ יד .ענשָאק ףיוא גנוטכיר רעד
 ןעמעלַא רעביא .ענשטינַארג ףױא -- פעלק ןוא ןליױק יד רעטנוא

 עמש ןלארשי עמש ?ןעיירשעג ןוא הליפת ,ןצכערק ,ןייוועג ךיז טגָארט
 "!לארשי
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 -סע עטעוועדליוועצ יד .טרעיוד ןעגנוניווװ יד ןופ ןגָאיסױרַא סָאד
 "וע יד ןופ ןקול" יה סױרַא ןגָאי ,סעקסיפ יד ףיוא םיוש טימ .טייל-סע
 ,ךעלסעג-ָאטעג ערעט

 -םימ טלָאװעג שינעלייא סיורג ןיא טָאה רענייא רעדעי
 זַא ,טדערעגנייא ךיז טָאה רערעדעי ,געוו ןפיוא סעפע ךיז טימ ןעמענ
 עקיצנייא ןייא ןעוועג גונעג רֶשבָא ויא'ס ,ןבעלרעביא רע טעוװ רשפא
 ליוק יד ןפערט םיא לָאז'ס זַא ,גנוניוו רעד ןיא ךיז ןטלַאהרַאפ טונימ
 -עג טינ ןבָאה סעמַאמ ןעוו ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס ,ןַאמ-סע-סע ןַא ןופ
 -עד .רעדניקגיוז ערעייז ןעמענוצמימ ידכ טייצ עלייוו ַא וליּפַא טַאה
 רעדָא עלעגיוו םוצ ןייגוצ קיטליגכיילג ןַאמ-סע-סע רעד טגעלפ טלָאמ
 .עלעפוע סָאד ןענעגרהרעד טא ַא רעדָא סָאש ַא טימ ןוא לטעב םוצ

 רעד טביײרשַאב טכַאנ רעכעלקערש רעד ןופ ןשינעבעלרעביא יד
 :ַאלענַאמ רעטנָאמרעד ןיושי

 ןיוש זיא'ס .טירטרענלעז ערעווש טקעװעגפיוא זדנוא ןבָאה'ס ,--
 טכיל ,ןהעטשפוַא סעלַא , :ןעיירשעג רימ ןרעה גנילצולפ ,12 ךָאנ ןעוועג
 -טימ ָאליק 10 זיב קעפעג ,ןעיצנַא לענש ,ןעכַאמּפוַא רעטסנעפ ,ןעכַאמ
 -עמ עטלַא ,ןעוַארּפ ,ענשָאק ףוא ןטרַאקעדלעמ טימ רענעמ ,ןעמענ
 -פױא םייב .,"!ןעפוַאל עססַארטש-ַאנשטינַארג ףוַא רעדניק דנוא רענ
 -וכיש ַא ןענַאטשעג ןיוש זיא גנוניוװ רעזדנוא ןופ רעטצנעפ ןטנפעעג
 ךיז ףױא ןָאטעגנָא ךיילג ןבָאה רימ ,ןגירשעג ןוא ןַאמ-עד-סע רער
 -עג רעמָאפ ןטימ ןעמַאװצ בָאה ךיא ,ןעמוקעג טנַאה ןיא זיא'ס סָאװ
 ןוא ןעמַאמ רעד טימ ךיז טנגעזעג ןיא קעזקור עטיירגענוצ ייווצ יד טּפַאכ
 טלַאפ טונימ רעד ןיא ,ןבילבעג ריא טימ זיא רעכלעוו ,לרעדורב ןיימ

 ןכלעוו טימ ,לרעדורב ןיימ ןגָאלש ןָא טבייה ןוא ןַאמ-סע-סע ןַא ןיירַא
 ןפָאלעגסױרַא רעטָאפ ןטימ ןענייז רימ ,טנגעזעג טקנופ ךיז בָאה ךיא
 רעד ןיא ןפָאלעגכָאנ ןענייז זדנוא ךָאנ .ענשָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 ,לרעדורב ןטימ עמַאמ ןיימ ,ענשטינַארג וצ גנוטכיר

 זיא'ס .יירעסיש עכעלקערש ַא טרעהעג ןעמ טָאה ןסַאג יד ףיוא
 -עג-ןישַאמ ןופ ןסָאשעג ןבָאה טייל-סע-סע גָאט ייב יװ קיטכיל ןעוועג
 ,פעק ערעודנוא רעביא טפייפעג ןבָאה ןליוק יד ,ןטַאמָאטױא ןוא רעוו
 רעד ףיוא טכַאלש ַא ןיא ךיז ןיּפעג ךיא זַא ,ןזיוועגסױא רימ ךיז טָאה'ס
 ךיז טָאה ענטָאלב ףיוא ןיײרַא ןענייז רימ ןעוו .עיניל-טנָארפ רעטשרע
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 ןעווערעקרַאפ םייב ,םיתמ גרַאב ַא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג דלַאב זדנוא
 -ָאפ רעד ,ןלַאפעג ןיב'ב ןוא תמ ַא ןָא טעפעשטרַאפ ךיז ךיא בָאה ,ךיז
 ,רעטייוו ןפָאלעג ןענייז רימ .ןבייהפיוא ךיז ןפלָאהעג רימ טָאה רעט
 ףיוא ,ןסַאג יד טלופרַאפ ןבָאה עכלעוו ,טייל-סע-סע יד ךרוד טגָאיעג
 טייל-סע-סע יד ןבָאה ָאד .יירעסיש עקרַאטש ַא ןעוועג זיא עיבַאשז
 ,ענשָאק ףיוא רענעמ יד ןעיירשעג ןוא ןטעלָאטסיפ ,פעלק טימ ןבירטעג
 ןוא ןעמַאמ ןיימ .ענשטינַארג ףיוא רעדניק ןוא ערעטלע ,ןעיורפ יד
 ןָא ןבָאה ודנוא םורַא .ןעזעג טינ רעמ ןיוש ךיא בָאה לרעדורב ןיימ
 -עג ןבָאה טייל-סע-סע ערוכיש ,עדליוו יד .ןליוק טעמושזעג רעהפיוא
 רימ ןענייז םורַא ױזַא ,סיירעביא ןָא קידנסיש ןטייז עלַא ןופ ןדיי יד ןבירט
 ,ענשָאק ףיוא ץַאלּפלמַאו ןפיוא ןעמוקעגנָא

 -סע-סע יד ןבָאה ָאד ,ןדיי טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג זיא סַאג יד
 ,הרוש ַא ןיא .ןעצ וצ טלעטשעגסיוא זדנוא ןעמרַאדנַאשז יד ןוא טייל

 -יורפ יד ,סנקעטש ענעמוג טימ ךוא סעבלָאק יד טימ ייברעד קידנגָאלש
 ףיוא ךיז ןעמוקַאבנײירַא ןעגנולעג זיא'ס עכלעוו ,רעדניק יד ןוא ןע

 יז טָאה'מ -- סעילימַאּפ ערעייז ןופ ןסירעגקעװַא ָאד ןרעוו ,ענשָאק
 ףױא ,רעבָא געװ ןפיוא ,ענשטינַארג ןופ גנוטכיר רעד ןיא טגָאיעג
 ,ןרָאװעג ןסָאשרעד טייל-סע-סע יד ךרוד ייז ןענייז ,עיבַאשז

 ייב .עיצקעלעס יד רָאּפ טמוק'ס -- טכַאנ ייב רעגייז ַא 2 זיא'ס
 רעצנַאג ריא ןיא ןטינשעגכרוד סַאג יד זיא עטוהזָאלג סשטיװָאברַאג
 -ָארטנָאק ָאד ,ייצילָאפ עשידיי ןוא סע-סע ןופ ןָאדרָאק ַא טימ טיירב
 טוג ןענייז ןײמעגלַא ןיא ,"סעטרַאקעדלעמ,, יד טייל-סעדסע יד ןריל

 םעד ןקינַאי ןופ -- םענייא :ןעלפמעטש  ייווצ ןבָאה עכלעוו ,יד רָאנ
 -טפוַאהטַאטש , םענופ -- ןטייווצ םעד ןוא טמַאסטעברַא ןופ רעריפנָא
 -ענ יז יװ ןעוט ַײז ,םעד ףיוא טינ ןקוק טייל-סע-סע יד רעבָא ,"ןַאמ
 רעבירַא "עכעלקילג , ןעייג רימ ,"עטוג, ןענייז ןריפַאּפ ערעזדנוא, לא
 בור'ס רעבירַא ךיז ןעמוקַאב רעהַא .ןָאדרָאק ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 .עױַאטנַאפ בילוצ ,לָאמ לייט .,טי ;עגנוי עטנוזעג ,עקידנעעזסיוא טוג

 ךיוא ןוא ,ןשטנעמ ערעטלע ךרוד ךיוא ןשטייד יד ןזָאל ,תורכיש רעדָא
 -ײז עכלעוו ,עקיזָאד יד ,עגנוי ייז ןטלַאהרַאפ לָאמ לייט -- טרעקרַאּפ
 .ןעצ וצ סיוא * ןעמהַאיגאו יד ןלעטש .ןָאדרָאק םעד ןעגנַאגעגכרוד ןענ
 ,טינ ןיוש טסיש'מ .,קיור ןיוש זיא .ָאד
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 יד ,ןכַאז עכעלקערש רָאפ ןעמוק טייז רעטייווצ רעד ףיוא רעבָא
 רעקיזיר ַא זיא סָאד .ענשטינַארג ףיוא טגָאיעג ןרעו "עטריקַארבסיױא
 קערשטיוט ןיא דנילב ייז ןפיול ,טולב טימ ןסָאגַאב ,ןגָאלשעצ ,ןומה
 סעשוולַאק ןיא ןגיל סַאג רעד ףיוא .פעלק ןופ לגָאה ןקידרדסכ ַא רעטנוא
 ,םינקז ןוא רעדניק ,ןעיורפ בור סָאד ,עטעגרהעג יד טולב

 רימ ןוא טלייצעגרעביא זדנוא ןעמ טָאה עיצקעלעס רעד ךָאנ
 ךרוד ,הרוש ַא ןיא ןשטנעמ ןעצ וצ ענָאלָאק ַא ןיא טרירעג ןבָאה
 -ןּפָאװ) "עינרווװטיװ, רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא עוװָאיעלָאק ,ענשָאק
  עירעמַאדנַאשז יד טָאה סָאד ,יירעסיש ַא רעדיוו ןעמ טרעה ָאד ,(קירבַאפ
 עכלעו ,עפורג רעודנוא ןופ ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ןסָאשעגסױא
 ןופ ןענַאטשעגּפָא ךעלקעפ ענעגָארטעג יד ןופ טסַאל רעד בילוצ ןענייז
 ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ןעװ ,רעטצניפ ןעוועג ךָאנ זיא'ס ,זדנוא
 -ץרפ רעד ףיוא .עינַאבעלּפ רעד ןבענ סַאג-עקודָארג ףיוא ָאטעג ןסיורג
 לָאמ וצ לָאמ ןופ .ןדיי ענעקָארשעצ רעטצנעפ יד ןופ םױרַא ןקוק סַאג
 רענעכָארבעצ ַא ןופ ץלירג ַא ןוא ,סקיב ַא ןופ קסַארט ַא ןעמ טרעה
 ןבָאה געוו ןפיוא .רעטצנעפ יד ןיא ןעמרַאדנַאשז יד ןסיש סָאד ,ביוש
 -ידיי ןסעזעג ןענייז'ס עבלעוו ףיוא ,סעטעּפָאל טימ ןרופ טנגעגַאב רימ
 יץינילג ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפעג ןענייז יז ,ןטנַאיצילָאּפ עש

 ןוא טירש ןדעי ףיוא ,ןסַאג רעצינילג יד ןופ רענייטש יד ףיוא
 -ער יד ןטכייל'ס .רענעמ ןוא רעדניק ,ןעיורפ ענעסָאשרעד ןגיל םירט
 רעביא טניר סָאװ ,טולב סָאד ךיז טעינימ טכיל רעייז ןיא ,ןרָאטקעלּפ
 יד .רעהפיוא ןָא ןסיש ןשטייד יד .סַאג רעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד
 -עצ ןוא טקַאהעצ ץלַא קיניײװעניא ,ןפָא ןענייז ןעגנוניוװ יד ןופ ןריט/
 סנשיק ענעסירעצ יד ןופ ןוא ןפרָאװעגסױרַא ןענייז ןכַאז יד ,טקָארב
 ,ןרעדעפ יד ןטפול רעד ןיא ךיז ןגָארט ןטעברעביא ןוא

 ןיא ןדי יד טרעהעג ןבָאה יירעסיש רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא יד
 טלַאּפ'ס ,ץינילג וצ מק 3 ןענַאד ןופ זיא'ס שטָאכ ,ָאטעג ןסיורג םעד
 ןגָארטרעביא טינ ךיז טעװ עיצקַא יד יצ טינ טסייוו'מ ,המיא ןַא
 - ,ןעמוקרָאּפ טעװ סָאװ םעד טימ רעכיז טינ זיא רענייק ,רעהַא ךיוא

 -ץרפ ,לעָאװ ףיוא .טכַאנ עלופדחפ ַא טגנעה ָאטעג ןסיורג ןרעביא
 ,ןדיי טייהרענעגיובעגנייא ךרוד ךיז ןכיילש עינטישז ,עקסנידַאנרעב ,סַאג
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 -עצ ןוא פעק עטציהעצ .,ןרעדנַא ןטימ רענייא ךיז ןהצע עזָאלספליה יד
 טיירג'מ ,ןָאטעגנָא עלַא ןיוש ןענייז ןעגנוניוװ יד ןיא ,ןקילב עטשוח
 ,(תודע-תיבג סנַאמזייפש .פ טיול) .ךעלקעפ טדניברַאפ'מ ,קעוקור

 -נָאק יד טקידנעעג ץינילג ףיוא טייל-סע-סע יד ןבָאח לייוורעד
 ,ךעלרעמעק ,רעמעדיוב- יד ךרוד ךָאנ ןקוק יז .ןעגנוניוװ יד ןופ לָארט
 ,ןטייווצ םוצ זיוה ןייא ןופ ייר רעד טול ןעייג ייז ,סרעלעק

 עכלעוו -- רענטיס לאיחי טביירש -- ,רעדניק ,םינקז ,עקנַארק,
 -לעוו יד ךיוא ןוא ,סַאג רעד ףיוא ןייגוצסיורא חוכב ןעוועג טינ ןענייז
 יד ,טרָא ןפױא ייז ןסיש -- ןטלַאהַאב טווורפעג ךיז ןבָאה עכ
 ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאױצרעביא ךיז ןעימַאב ןטסידַאס עקיטשרודטולב
 יז ,ןדרָאמ ןופ םינפוא עטריניּפַאר ןוא עטכַארטעגכרוד רעמ סָאװ ןיא
 רעד ןופ ץעז ַא טימ ןענעגרה ,ןטַאמָאטױא ,ןטעלָאטסיפ ןופ ןסיש
 רעדניק ,ןירַא ףיילש ןיא טעלָאטסיפ ןופ לטנעה םענופ רעדָא עבלָאק
 רעדָא סיפ ןיפ עפָאק ַא טימ ןענעגרהרעד ,טנעה יד טימ ייז ןסיירעצ
 רעקיטולב רערוכיש רעייז ,טנַאװ רעד ןָא ּפַאלק ַא טיט ןרעטעמשעצ
 ,"דיירפ עזָאלצענערג סיוא טקירד קילב

 ערעייז ןופ ןײגסױרַא טלָאװעג ןשטנעמ יד ןבָאה םוטעמוא טשינ
 ןופ גנוניוו רעד ןיא ןעמוקעגניירַא ןענייז רעדרעמ יד ןעוו .ןעגנוניווו
 ןטרָאד םיא יז ןבָאה (םעדייא סדמלמ לרעמש) רעקעב ןעיורגדזיירג
 -פָא ְךיֹו טָאה רע .ןיז ריפ ערעייז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןפָארטעג
 ןייפ ערעודנוא גונעג , :ןגירשעגסיוא ןוא גנוניווז יד ןזָאלרַאפ וצ טגָאזעג
 ןלױק עירעס ַא "!טליו ריא סָאװ טוט ,סױרַא טינ טייג'מ ,תורצ ןוא
 -תיבג סַאלענַאמ ןופ) ."קיבייא ףיוא ןגייווש טכַאמעג ןעמעלַא ייז טָאה
 | ' ,(תודע

 ךיז טכָאק -- רענטיס רעביא רעטייוו טינ -- ןסַאג יד ףיוא,--
 ,זָאלספליה ,קירוצ ןוא ןיה ןדיי ןפיול קערש ןופ עטשימעצ .ץלַא ךָאנ
 -סע יד יװ ױזַא -- ,סעװרָאב ןוא שעוורעטנוא רעד ןיא טּפָא ,ליצ ןָא
 ךיז טימ ןפעלש ךס ַא .ןטעב יד ןופ טגָאיעגסױרַא יז ןבָאה טייל-סע
 -לּוװנָאק יד ןופ סױרַא טינ ןזָאל ייז עכלעוו ,סעטכָאמש עקיטיינ טינ
 ַא ןיוש טגיל רעפרעק רעד ןעוו וליפַא ,טנעה עטסערפעגנעמַאווצ וויס
 םעלק םענופ ןסיײרוצסױרַא ךיז ןעימַאב ךס ַא .טולב טימ ענעסָאגַאב
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 רעדָא ,רעױט ַא ןיא ץעגרע ךיז ןטלַאהַאב ןוא ןָאדרָאק ןשיסע-סע ןופ
 טייל-סע-סע יד ןופ ןליוק יד .,טסיזמוא זיא'ס .זיוה ַא ןופ ףיוה ַא ןיא
 ו ,םוטעמוא ייז ןכיירגרעד

 -טייד יד ןבָאה ָאטעג רעצינילג ןטימ ףמַאק םוצ זַא ,ךיז טכוד'ס
 -סגירק רעטסיינ רעד טימ עטנּפָאװַאב ,סעיזיוויד עצנַאג ןפרָאװעג ןש
 - .וקינכעט

 רעד ןיא טריפעגניירַא טרעוו םָארטש רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד
 יד ןבָאה ןרַאוטָארט יד ףיוא ָאד .סַאג-ענשטינַארג רעד ןופ עטירָאק
 ןעינק ייז ןופ לייט ,"סעיציזָאפ-ספמַאק , ערעייז ןעמונרַאפ טייל-סע-סע
 רעד וצ ,ענלָאד וצ גנוטכיר רעד ןיא עטלעטשעגנָא ,רעוועג-ןישַאמ ייב
 ,"טנייפ , םעניא ןליוק עירעס ַא יז ןקיש טונימ .עכעלטע עדעי .עפמַאר
 טייל-סע-סע ערעדנַא ,ןומה ןשידיי ןזָאלּפליה ןוא ןזָאלרעװ םעניא --
 ןטגנערדעגפיונוצ םענופ ןדיי ערעדנוזַאב ןגיוא יד טימ סיוא ךיז ןכוו
 ' ןופ סעװלַאס יד ,ןסיש ןוא ליצ ןפיוא סנטייוו רעד ןופ יז ןעמענ ,ןומה
 -עג יד ןופ הליפת ןוא רעמַאיעג ןטימ סיוא ךיז ןשימ רעוועג-ןישַאמ
 טעװעטַארט ענלָאד ףיוא טגָאיעג טרעוו עכלעוו ,עסַאמ יד .עטעדרָאמ
 ,"סרעפרעק עטקיטולבעצ עקידנגיל יד רעביא

 ומה ַא ןעייר עכיילג ןיא טייטש ענלָאד ייב עפמַאר רעד ףיוא
 /-םוניהנ םעד ךָאנ .טייקליטש רעקידהמיא ןַא ןיא ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ
 ,שילרעטסיױא רעמ ךָאנ טייקליטש יד ָאד זיא ָאטעג ןיא שיורעג ןקיד
 ַא ןַארַאפ ךָאנ זיאיס .,טרינגיזער ןוא שיטַאּפַא ָאד ןענייז ןשטנעמ יד
 ןפיוא ןלַאפעג טינ זיא רעכלעוו ,רעד טעװ רשפא :גנונעפָאה עלעקיטש
 ,ןביילב ר עד טעװ רשפא ,ןבעל ןבילבעג לייוורעד זיא רעכלעוו ,געוו
 ייןעגנערבמוא טינ םיא ייז ןלעוו רשפא

 .גנַאל טינ רעבָא טרעיוד טייקליטש יד

 -סע-סע יד ןבייה -- רענטיס רעטייוו טלייצרעד -- רענייזַא 1,
 ײז ןגָאלש ייברעד .ןירַא סענָאגַאװ יד ןיא ןדיי יד ןגָאי ןָא טייל
 ךיז ןעימַאב ןדיי יד .טגיימש םזידַאס ןוא תוירזכא רעייז ,חצר תוכמ
 יבַא ,םוניהג םענופ קעװַא רָאנ יבא ,ןָאגַאװ ןיא ןיירַא רעלענש סָאװ
 ןעמ .קיטכיװ טינ ןיוש זיא ,ןריפ טעוו'מ ןיהּוװ ,קיניײװעניא ןייז ןיוש
 ךָאד טעװ לייט ַא רעבָא ,טעברַא רענשזרָאטַאק ףיוא ןריפ רשפא טעוו
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 יד ןופ טנעה יד ןופ סױלַא ךיז ןסייר רעדיוו ערעדנַא ,.,ןבעלרעביא
 ןרעהרעד'ס .סענָאגַאװ יד רעטנוא ןטלַאהַאב ךיז ןעימַאב ןוא סרעדרעמ
 יד ףיוא .עקינעפשרעדיװ יד םוא ןעגנערב עכלעוו ,ןסָאש סעירעס ךיז
 -ידיי ןגיל סענָאגַאװיפ יד ןופ טייק רעכעלדנעמוא רעד רעטנוא ןסלער
 | ,םיתמ עש

 ןוא ןעמרַאדנַאשז יד .טרעיױד סענָאגַאװ יד ןיא ןעװעדַאל סָאד
 ןוא סעקוילַאװ ,ךעלקעפ יד טנעה יד ןופ םױרַא ןסייר טייל-סע-סע
 ,גרַאב ַא יז ןופ סיוא טסקַאוװ'ס ,טרָא ןייא ןיא ןָא סָאד ןּפרַאװ

 טימ רעבָא ןגָאלש טייל-סע-סע יד ,לופ ןיוש ןענייז סענָאגַאװ יד
 וצ ידכ סענָאגַאװ יד ןופ ןריט יד ייב ןייטש עכלעוו ,יד סעבלָאק יד
 -נײרַא ןױש ןבָאה סענָאגַאװ יד .עקידרעטייוו יד רַאפ טרָא ןַא ןכַאמ
 ,קינייװ ךָאנ זיא סָאד רעבָא ,ןשטנעמ רערעמ ןוא 130 וצ ןעמונעג
 -נוא ןָא עלַא סענָאגַאװ יד ןיא ןיירַא טקַאפ'מ ,רערעמ ןיירַא טעוו'ס
 יד ,טעקַאנ וליפַא ןוא שעוורעטנוא רעד ןיא ,טכעלשעג ןופ דיישרעט
 .רָאלכ טביש ַא טימ טקעדַאב ןענייז סענָאגַאװ יד ןופ סעגָאלרָאפ

 ןיא ןרָאװעג טקַאפעגניירַא ןיוש ןענייז ןדיי רעצינילג עטצעל יד
 ךעלרעטצנעפ יד ,טכַאמרַאפ טוג ןרעוו סענָאגַאװ יד .סענָאגַאװ יד
 ךיוא ,טָארד ןקיכעטש טימ טלקיװעגמורַא ןוא רעטערב טימ טּפָאלקרַאפ

 -רַאפ ןענייז סענָאגַאװ יד ,טָארד-ןקיכעטש טימ ןדנוברַאּפ ןענייז ןריט יד
 ןופ ךָאנ טרעה'מ ,ךָאנ ןעמ טבעל קינייװעניא רעבָא ,םירכק יװ טכַאמ
 ,תוליפת ןוא ןצכערק טרָאד

 -יור יד ףיוא דיירק טימ טביירש טנַאה עשטייד עשירעדרעמ יד
 ..רענעמ 160, רעדָא "ןעוַארּפ 150, :סענָאגַאװ יד ןופ טנעוו עט
 -ניה ןופ .ערַאּפ ןליונק סױרַא ןצעז סענָאגַאװ יד ןופ סערַאּפש יד ךרוד
 -כרָאכ ,ןצכערק ,ךיז ןקיטש ןשטנעמ יו ןעמ טרעה סעגָאגַאװ יד רעט
 "!לארשי עמש :ןרעטסילּפ ןוא ןעל

 ןרעביא ,דלעּפ-טכַאלש ןקיטולב ןרעביא ,טגָאטיס .רעגייז ַא 4 זיא'ס
 ,גָאטרַאפ רעסַאלב רעד ףיוא ךיז טבייה ָאמעג רעצינילג

 רעביא טיג - טכיױפ רעריפנַאבמרוטש םענופ לעּפַאב ןטיול ,--
 -ױרפָא ןטָארטעגוצ ייצילָאפ עשידיי יד זיא -- ַאגנעל ןרהא תודע רעד
 ןופ ןוא ןסָאג רעציִנילג יד ןופ יירעסיש-טכַאנ רעד ןופ תונברק יד ןעמ
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 -ייל ערעדנַא ,טרָא ןייא ןיא םיתמ יד ףיונוצ ןגָארט לייט ,עּפמַאר רעד
 טַאהעג טָאה "טַארנדוי, רעד עכלעוו ,רענעגעוו יד ףיוא ףױרַא יז ןג
 | ,ָאטעג ןסיורג םענופ טקישעגוצ

 -רַאפ גָאט זיב טלָאװעג ןבָאה טייל-סע-סע יד סָאװ םעד בילוצ
 ןופ חטש ןפיא לכ-םדוק טכַאנ רעקיטולב רעד ןופ ןרופש יד ןשיוו
 לָאז יז ייצילָאפ עשידיי עצנַאג יד טריזיליבָאמ ייז ןבָאה ,עפמַאר רעד
 טנַאיצילָאפ רעדעי .סענָאגַאװ יד .רעטנוא ןופ םיתמ יד ןעמיורפיוא
 -רוד םיא טימ טפיול ןוא לסקַא ןפיוא רעבירַא םיא טפרַאװ ,תמ ַא טמענ
 -רַא-ןַאב ,ייצילָאּפ עשיליופ ,ןעמרַאדנַאשז ,טייל-סע-סע ןופ רעלַאּפש ןכ
 וו ,ענלָאד ףיוא קירבַאּפ סוַאלסעל ןבעל זיב רעשעלרעייפ ןוא רעטעב
 -ַאפש ןיא עקידנעייטש יד ,טרָא ןייא ףיוא ןפרָאװעגנָא ןרעוו םיתמ יד
 יז ,ןפיול רעלענש ןלָאז יז ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד רעטנוא ןגָאי רעל
 רעטכעלעג ןופ טנעמַאינַאּפמָאקַא םייב ,סנקעטש ענעמוג טימ ןגָאלש
 ןיא עטעשטרָאקענפיונוצ יד ןופ קזוח ןכַאמ ןוא ןכַאל יז ,טָאפש ןוא
 ,,,םרעפרעק עכעלקערש ,עטעקַאנ ןפמַארק-הסיסג יד

 -ַאיב ףיוא םיתמ יר טריפעגּפָא ןבָאה סנגָאװ ענעדָאלעג-ךיוה יד
 עפורג ַא טָאה טרָאד .ץנעל עמריפ רעד ןופ חטש ןפיוא ,סַאג-על

 ,רעבירג ןבָארגעג ןדיי רעצינילג "עטרינָאיצקעלעסעגסױא, |

 טרעיודעג טָאה ןסַאג רעצינילג ןופ םיתמ יד ןבײלקּפױנוצ סָאד
 סָאטעג עדייב ןופ ייצילָאפ עשידיי יד טָאה םעד ךָאנ ,גָאט רַאפ 5 זיב
 ןיא עטרימשענסיוא ,לעָאװ ףיוא ןרישרַאמוצקעװַא לעּפַאב ַא ןעמוקַאב
 .ןלָאז ייז ידכ ,ךעלסעג עקיטייז ךרוד ןרָאװעג טריפעג יז ןענייז ,םולב
 ןיוש זיא עכלעוו ,גנורעקלעּפַאב יד ןעזסיוא רעייז טימ ןקערשרעביא טינ
 ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ענָאלָאק יד ןעוו ,ןקירבַאּפ יד ןיא ןעגנַאגעג
 ןזיװַאב ךיז טָאה סַאג-שטיװָאטורַאנ רעד ףיוא ןענופעג ןיוש ךיז טָאה
 ןלָאז יז ןטנַאיצילָאּפ יד ןלױפַאב טָאה רעכלעוו ,ןטכיופ טימ ָאטיוא ןַא
 -נסקַאװ רדסכ ַא טימ ענָאלָאק יד ןרָאּפעגכָאנ רע זיא ןיילַא . ןפיול
 סָאװ ןלָאז יז ןטנַאיצילָאּפ יד םורָא ױזַא קידנעגניווצ ,טייקלענש רעקיד
 | ,ןפיול רעלענש לָאמ ַא

 -עג םענופ לייט רעד זיא לעָאװ ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז יז ןעוו
 ןעוועג לסעג עקורָאדג סָאד ךיוא יװ סָאג-לוש ןופ טייז רעד ןופ ָאמ
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 ךיז טָאה עיצקַא יד ,ןעמרַאדנַאשז ןוא טייל-סע-סע ךרוד טלגנירעגמורַא
 .לעָאװ ףיוא ןגָארטעגרעביא

 רעהַא ךיוא זיא יירעסיש רעצינילג רעד ךָאנ עטליפעגרָאפ סָאד
 יד ןענייז ךעלקעפ עקיטרַאּפ טימ ,עזָאלספליה ,ענעָאטעגנָא ,ןעמוקעגנָא

 קנַאדעג ןייא .לרוג ןפיוא קידנטרַאװ ןעגנוניוװ ערעייז ןיא ןסעזעג ןדיי
 טימ ךיז ןדיישעצ טינ ןוא טיומ םעד ןדיימסיוא :טריברָאסבַא עלַא טָאה
 ",ןעז ןיוש ןעמ טעװ רעטייוו .עילימַאפ רעד

 -סױרַא זיא'ס ןעוו -- שטָאקַאר המלש טלייצרעד -- ,גָאט רַאפ 0
 ןופ ךיז ןבָאה ,ןעגנוניוװ יד ןזָאלרַאפ וצ לעּפַאב רעד ןרָאװעג ןבעגעג
 ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךעלקעפ טימ ןדיי יד ןָאטעג זָאל ַא רעזייה עלַא
 עכלעוו ,ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא טייל-סע-סע יד ייז ןנָאה ָאד .,לעָאװ

 -סנידרַאנרעב ןופ ,ןטייז עדייב ןופ לעָאװ סיוא-גנעל ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 ,עקסוָאקַארקדָארַאטס זיב עק

 ךיא ןבָאה ,ץינילג ףיוא יוז .יירעסיש ַא ןעמ טרעה ָאד ךיוא |
 ןייא .תונברק ערעייז טקינייפעג ןוא ןגָאלשעג טייל-סע-סע יד ָאד
 ַא טײטַאב סםָאש רעדעי ,יירעסיש ַא ךיז טרעה ןרעדנַא ןכָאנ לָאמ
 ,ןדיי ַא ןופ טיוט

 יז ,ןשטייד יד ךיז ןלייא ָאד :רעמייוו טלייצרעד שטָאקַאר המלש
 טימ :לעּפַאב ַא ךיז טרעה'ס ,"סעיצקעלעס, ףיוא טייצ ןייק טינ ןרטפ
 רעד ףיוא "!סטכער -- סעטרַאקעדלעמ ןָא ,סקניל -- סעטרַאקעדלעמ
 ,סעטרַאקעדלעמ טימ ענָאלָאק ַא סיוא ךיז טלעטש עקודָארג ןופ טייז
 ענעביוהעגפיוא-ךיוה יד ןיא ןטנעמוקָאד ערעייז ןטלַאה ןשטנעמ יד
 -נָאק ןוא ענָאלָאק רעד סיוא-גנעל ךרוד ןעייג טייל-סע-סע יד ,טנעה
 -עדלעמ ַא ןָא ץעמע ןעמוקַאבנײרַא טינ ָאד ךיז טָאה'ס יצ ,ןרילָארט
 טימ עמַאמ ַא ךיז טרעטנענרעד טָא .טלייטעצ ןרעוֶו תוחפשמ ,עטרַאק
 ןופ ןבירטעגקעווַא טרעוו יז ,טנעמוקָאד ןייק טינ טָאה עמַאמ יד ,ןוז ַא
 טייטש רעכלעוו ,עקידנרָאּפקעװַא יד ןופ ןומה םוצ טּפוטשעגּפָא ןוא ןוז
 ענייא ןעייטש עכלעוו סעפורג יד ןופ ,לעָאװ ןופ טייז-םוא רעד ףיוא
 ,ןגױא עטנייװרַאפ רָאּפ ייווצ ךיז ףיוא ןקוק רערעדנַא רעד ןגעקטנַא
 סָאד ייז טגָאז ,טירש עכעלטע רָאנ ּפֶא טציא ייז ןלייט'ס שטָאכ ןוא
 - יקיביא ףיוא ןיוש זיא סָאד זַא ,ליפעגרָאפ
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 ,גנולפייווצרַאפ טשרעה ןומה ןקיפעקטנוזיוט םעניא

 .ןעגנוניוװ עשידיי יד טייל-סע-סע יד ןעװעבַאר קיטייצכיילג
 -עװ ,טרַא ןפיוא סיױא ןענעגרה טייל-סע סע יד .יירעסיש ַא טרעה'מ
 .ןעגנוניוו יד ןיא רָאנ ןקַאפ יז ןעמ

 -עג עביוה יד סיוא 'ךיז טלייט ןשטנעמ רעטנזיוט יד ןשיווצ
 -נָאמרעד ןיוש רעד ,החפשמ ןייז טימ גרעבנעטסעק ברה ןופ טלַאטש
 ;טלייצרעד שטָאקַאר המלש תודע רעט

 -נעטסעק ברה יװ ,ןעורעד ךיא בָאה טנעמָאמ ןסיוועג ַא ןיא,
 סעפע םיא טרעלקרעד רע ,לעקעש ריציפָא-סע-סע םוצ וצ טייג גרעב
 לעקעש .המיא ּפָא ךיז טלגיפש ןגיוא ענייז ןוא ,טרילוקיטסעשז -- קיציהי
 טקיש ךעלדנע ןוא עלייוו ַא טכַארט רע .ןדירפוצ ,שינָאריא טלכיימש
 םעצולפ ,"סעטרַאקעדלעמ, יד טימ עפורג רעד וצ ּפָא בר םעד רע
 םעד קירוצ טפור ,ןלעקעש ייב סעפע טגערפ רע ,טכיופ ךיז טזײװַאב
 יד טימ םינפ ןרעביא לָאמ ייווצ םיא טגָאלש ןוא בר ןקידנעײגקעװַא
 ךָאנ וצ ןפױל ךיילג ,סעקשטנעה עסייוו-יינש ןיא ענעָאטעגנָא טנעה
 -ַאי יז ,סעבלָאק יד טימ בר םעד שיחצור ןגָאלש ןוא טייל-סע-סע 3
 -סױרַא טמיטשַאב ןענייז סָאװ יד וצ החפשמ ןייז טימ ןעמַאזוצ םיא ןג
 ,"ןרעוו וצ טקישעג

 -ילג רעד וצ עיצקַא-בָאגוצ ַא ןעוועג זיא לעָאװ ףיוא עיצקַא יד
 -סנַארט רעצינילג םעד טריטעלפמָאק סרעדרעמ יד ןבָאה ָאד .רעצינ
 ,תונברק 2000 "ןַאלּפ , ןלופ םוצ טלעפעגסיוא ןבָאה'ס ןכלעוו ןיא ,טרָאפ

 יד שרַאמסױרַא ןפיוא ןטרַאװ ךַאװ רעקרַאטש רעייז ַא רעטנוא
 יד רעבָא ,ןביילב עכלעוו רעטנזיוט יד ךיוא ןטרַאוװיס - ,ןדייי 0
 "יז ,טייקדימ םוש ןייק טינ ןליפ ייז ,ןדירפוצ טינ ךָאנ ןענייז ןעשטייד
 1 ,תושיגנ עיינ סיוא ןרעלק

 :לעפַאב ַא טלַאפ -- שמָאקַאר המלש טלַײצרעד -- םעצולפ;
 םעצולפ ןרעה ענעקָארשרעד יד ,ןעינק ןשטנעמ יד ."!ןעינק סעללַא;
 יד ןיא טולב סָאד ,ןסקיב עטריטעּפער רעטרעדנוה ןופ קסַארט םעד
 טרעוו'ס ,ןּפַאלק וצ ףיוא טרעה ץרַאה סָאד ,טרעווילגרַאפ טרעוו ןרעדָא
 יי וצ ןעועגסיוא ןיוש םטָאה ץלַא ,גנונעפָאה עטצעל יד ןשָאלעגסוא
 ,..ןרױלרַאּפ
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 ,ףיוא טייטש'מ '!ןהעטשפנַא , :לעּפַאב רעטייווצ ַא טלַאפ'ס

 .ץיוו םענעגנולעג םעד ןופ ענעדירּפוצ ,ןכַאל טייל-סע-סע יד

 ךרוד טייג'מ .טרירעג טָאה "עטלדיזעגסיוא, יד ןופ ענָאלָאק יד
 -סע יד ,ןסיש רעדיוו טרעה'מ ,ץינילג ןופ גנומכיר רעד ןיא סַאג-ץרפ
 .עקידנעייג יד ןיא ןליצ טייל-סע

 רעייז ףיוא ןטרַאװ ייז .ענעבילבעגרעביא יד ןטרַאװ לעָאװ ןפיוא
 "!ןעפוַאל עווַאה ךַאנ, :לעּפַאב ַא ךיז טרעה םעצולפ ,לרוג ןקידרעטייוו

 ןעמ ,ןרעיוא ענעגייא יד טינ טביילג'מ ןוא ,ךיז ןעמ טרעדנווװ עלייוו ַא
 ,דלַאב ועבָא ,לציפש יינ ַא זיא סָאד זַא ,טכַאדרַאפ ַא טַאהעג טָאה
 -ייה יד וצ ךיז ןָאטעג ףרָאװ ַא קיטסַאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג ןעמ זיא
 עכלעו ןיא ,סעקוילַאװ ןוא ךעלקעפ יד ןסַאג יד ףיוא קידנזָאל ,ןעמ
 -לצנייא רעטייו טרעה'מ .ןגעמרַאפ רעצנַאג רעייז ןענופעג ךיז טָאה'ס
 ףיוא ,ליטש ןרָאװעג זיא ָאטעג ןיא ,רענעטלעז ץלַא רעבָא ,ןסָאש ענ
 עטקַאהעצ יד ןשיוװצ ןענייז ךעלסעג עקידנבענרעד יד ףױא ןוא לעָאװ
 ןיא ןגעלעג ,ןטעברעביא עטקילפעצ ןוא ךעלקעפ עטישעצ ,סעזילַאװ

 יד ןעמוקעגנָא ןענייז דלַאב ,ןדיי עטעגרהעג קילדנעצ עכעלטע טולב

 ןרָאפ ןוא םיתמ יד ףױרַא ןגייל ןטנַאיצילָאפ יד עכלעוו ףיוא .ךעלעגעוו
 ,סַאג-עלַאיב וצ ץינילג ףיוא קעװַא

 ,יירעסיש ןופ גנַאלקּפָא ןַא ךָאנ ךיז טגָארט סנטייוו רעד ןופ

 ןוא טייל-סע-סע ןופ טייק רענעסָאלשעג ַא טימ טלעגנירעגמורַא
 .ענלָאד ףױא עפמַאר רעד וצ ענָאלָאק יד ךיז טגעװַאב ,ןעמרַאדנַאשז
 .סרעטײלגַאב יד ,טולב ןוא םיתמ :ןרופש ןביילברַאפ געוו רעייז ףיוא
 ."רעהפיוא ןָא ןסיש ,ןפנָארב ןוא דרָאמ ןופ טרוכישרַאפ ןענייז עכלעוו

 הכלמ ר"גמ ןעועג בָאה ךיא, :טלייצרעד שטָאקַאר ,ל יורפ יד
 -עדיפע ןופ עירָאטַארָאבַאל רעד ןיא- טעברַאעג טָאה עכלעוו ,ןירושעי
 טינ יז טָאה לײטּפָא-טנוזעג םענופ רעטעברַאטימ סלַא ,לָאטיּפש ןשימ
 ןוא ןטנעמוקָאד עטוג טַאהעג טָאה יז ,ןרעוו טקישעגסױרַא טפרַאדעג
 יד טימ ןדייש ךיז קידנלעוו טינ רעבָא .ןעװעטַאר טנָאקעג ךיז טָאה יז
 טנַאה רעד רעטנוא עקַאט טריפ יז ,ייז טימ ןעמַאזוצ יז טייג ןרעטלע
 ַא טכַאמעגברוד גנַאל טינ טציא טָאה עכלעוו ,רעטומ עקידנקניה  ריִא
 רעטנוא ייז ןגָאי טייל-סע-סע יד .ךעלעמַאפ ןעייג יז ,קנערק ערעווש
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 -עג טָאה ענָאלָאק יד ןעוו ,"עטלדיזעגסיוא, יד ןיפ ענָאלָאק רעד וצ
 -רעד טנָאקעג טינ ןוא ,ןענַאטשעגּפָא רעבָא סנירושעי יד ןענייז טריר
 ןביױהעגנָא ןוא ןּפָאלעגוצ לָאמ ַא ךָאנ טלָאמעד ןענייז ןשטייד יד ,ןגָאי
 -פיוא יד יװ ,ןעמ טעז סנטייוו רעד ןופ ,סעבלָאק יד טימ ייז ןגָאלש וצ
 ןלַאפ'ס ,טייל-סע-סע יד ןגעקטנַא ךיז טלעטש ןירושעי הכלמ עטכַארבעג
 עמַאמ יד 22 א ןגיל ןביילב קורב ןפיוא ןוא ,ןסָאש ייווצ
 | | - ",רעטכָאט ריא טימ

 יד שש ָאד .עפמַאר רעד וצ ןעמוקעגנָא ןעמ זיא ךעלדנע
 | ,סענָאגַאװ עטיירגעגוצ יד ןיא עפורג עצנַאג יד טייל-סע-סע

1 
 א 8

 טייטש ןטַאטשרַאװנַאב יד ןופ םייוו טינ ,ןסלער עקיטייז ףיוא
 -נעמוא ןַא ךיז טיצ םיא רעטניה .,ווימָאמָאקָאל ַא ערַאפ רעד רעטנוא
 רעמָאי רעד ךיז טגָארט גוצ םעד רעביא ,סענָאגַאװ ןופ טייק עכעלד
 | ןדיי רעמָאדַאר טנזיוט ןעצ ןופ

3 
4 8 

 -עגקעװַא ןענייז עכלעוו ,ץינילג ןופ ןעיורפ 18 ןוא רענעמ 0
 -מוא סעפורג עכעלטע ןוא ןעמ טָאה ָאטעג ןסיורג םעניא ןרָאװעג טריפ
 -רעביא יד ןעמענפיונוצ ןוא םירבק ןבָארג ןלָאז ייז ץינילג ףיוא טרעקעג
 רעד ןופ ןרופש יד ןעמיורּפָא טפרַאדעג ןבָאה ייז ,םיתמ ענעבילבעג
 עשידיי סָאד ןעגנוניוװ יד ןופ ןגָארטסױרַא ןוא טנגעג רעד ןיא עיצקַא
 ןבילבעג ןענייז טעברַא רעד :ייב עטקיטפעשַאב טינ יד ,סטוג ןוא כָאה
 ַא ,עלעקניוו ַא דניירפ ןוא םיבורק ייב טכוזעג ןוא ָאטעג ןסיורג ןיא
 .פָאק ןרעביא ךַאד)

 ןבָארגעגסױא ןדיי רעצינילג עפורג ַא טָאה טכַאנ רעד ןופ ךשמב
 ןרופ יִד ,עלַאיב ףיוא ,ץנעל עמריפ רעד ןופ חטש ןפיוא םירבק עסיורג
 עקידנגנעהּפָארַא טימ ןבָאה עכלעוו ,םיתמ טימ ענעדָאלעגנָא ךיוה
 לָאמ א א ָאד ןגעלפ ,ןסַאג יד ןופ רענייטש יד טרעקעג סיּפ ןוא טנעה
 ,אשמ עכעליורג ערעייז ןפרַאװּפָארַא ןרעדנַא ןכָאנ

 {טלייצרעד .ַאגננעל ןרהא

 ודנוא ןעמ טָאה םיתמ יִד = טָאה'מ יװ םעד ךָאנ;
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 -סיֹוא טוומעג םיתמ יד רימ ןבָאה טרָאד .עלַאיב ףיוא ןגָארטעגרעביא
 רעדניק ,רענעמ ,ןעיורפ ,ןעמַאוצ עלַא ןפרַאװנײרַא ןוא טעקַאנ ןָאט

 יד ףיוא טגײלעגפױרַא רימ ןבָאה םישובלמ יד .,ןיירַא בורג ןייא ןיא
 ,"ענָארָאק, ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןריּפּפָא יז ןגעלפ עכלעוו ,ןרופ

 -רעד גנולדיזסיוא רעצינילג רעד ןופ תונברק יד ןבָארגַאב ןגעוו
 -ָאפ-סע-סע םעד ןגעק תודע-תיבג ןייז ןיא רעבעוונדייז לארשי טלייצ
 :רעשטעב רעריפ ייציל

 ךיז טָאה'ס ּוװ ,עלַאיב ףיױא טריּפעגּפָא זדנוא טָאה ךַאװ יד,
 100 םורַא ,עמריפ רעד רעטניה ,דלעפ ןפיוא ,ץנעל עמריפ יד ןענופעג
 ייב) ןדיי עפורג ַא ןעורעד רימ ןבָאה ,עלַאיב ןופ טייז ַא ןיא רעטעמ
 -ָאק רעד רעטנוא רעבירג עקיזיר ןבָארגעג ןבָאה עכלעוו ,(ןָאזרעפ 0
 ךס א רעיײז ןגעלעג ןענייז טרָא םעד ףיוא .טייל-סע-סע ןופ עדנַאמ
 טקיטפעשַאב ךיוא ןענייז ייז םורַא .דרע רעד וצ רעמינפ יד טימ םיתמ
 -עגּפָארַא טייל-סע-סע יד ןופ לעפַאב ןטיול ,ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןעוועג

 -עגּפָארַא ,ןשַאט יד טלסיירטעגכרוד ןוא םידגב יד עטיוט יד ןופ ןגיוצ
 -סע לָאצ עסיורג ַא .ךעלעגניר ןוא ךעלרעגייז יד טנעה יד ןופ ןעמונ
 דלעּפ ןפיוא טײרדעגמורַא ךיז ןבָאה ,ןריציּפָא ליפ ייז ןשיוצ ,טייל-סע
 ,יד ןוא םירבק יד ןבָארגעג ןבָאה עכלעוו יד ןטיהעג קיטייצכיילג ןוא
 ןגעלפ ןרופ ענעדָאלעגנָא יד ,םיתמ יד "טעברַאַאב , ןבָאה עכלעוו
 רעד ןופ ייס ,ץינילג ןופ ייס תונברק עיינ ןוא עיינ ץלַא ןעגנערב
 -נוא ,תונמחר ןָא ןגָאלשעג ודנוא ןבָאה סרעדרעמ-סע-סע יד .טָאטש
 ןעמ בוא ,ןסיש טימ טָארדעג ןבָאה ייז .טעברַא רעד ייב קידנגָאירעט
 ..יעלייוו ַא ףיוא וליפַא ןעורּפָא ךיז טעוװ

 רעד ןעמוקעגנָא עלַאיב ןופ חטש ןפיוא זיא ירפ רענייז ַא 8 ,
 ךיוא בָאה ךיא .בַאטש ןייז טימ רעשטעב רעריפ-ייצילָאפ  ןוא -סע-סע
 -נַאג ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא ןענייז ייז .ןסרעפיש ןוא ןעמולב טנעקרעד
 -ברוד ךיז ןבָאה ייז ,ןדירפוצ ןענייז יז זַא ,ןעזעג טָאה'מ ,ץַאלּפ ןצ
 יד ןגיילסיױא ױזַא יו ,סעיצקורטסניא ןבעגעג ןבָאה ייז ,טלכיימשעג
 ,ךלַאק טימ ןטישַאב ייז לָאז'מ ױזַא יו ןוא רעבירג יד ןיא םיתמ

 יד ןבעל ןעגנַאגעגברוד ןענייז יז ןעוו ,עגר רעסיוועג ַא ןיא
 -נוא זַא ,רעריפנָא ענייז ןדלָאמעג ןַאמ-סע-סע ןַא טָאה ,םיתמ עקידנגיל
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 -רַאפ עכעלטע ןטלַאהַאב ןדיי יד ןבָאה םידגב טימ גרַאב םעד רעמ
 ,םיתמ יד טימ ןעמַאוצ רעהַא טכַארבעג טָאה'מ עכלעוו ,ןדיי עטעדנּווװ
 בָאה םעצולפ .טרָא םענעזיועגנָא םוצ ןעגנַאגעגוצ ןענייז ןריציּפָא יד
 -רעד בָאה ךיא ןוא טקוקעגמורַא ךיז בָאה ךיא ,ןסיש טרעהרעד ךיא
 עגר ַא טנעה יד ןיא ןטעלָאטסיּפ טימ ןעמולב טימ ןרעשטעב ןעז
 ןרָאװעג לוצינ רעירפ ןענייז עכלעוו ,עטעדנּוװרַאּפ יד ןסישרעד ןכָאנ
 ,עיצקַא רעד ןופ

 טָאה -- רעבעוונדייז רעביא רעטייוו םיג -- ךָאנרעד דלַאב --
 ןבָאה ייז ,ייר ַא ןיא ןשטנעמ 90 םורַא -- טלעטשעגסיוא זדנוא ןעמ
 עטדילקעג טוג ןוא ערעטלע סקעו זודנוא ןשיוװצ ןופ ןבילקעגסיוא
 ןלעטש ןוא רעבירג יד ןיא ןײגנירַא ןסייהעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןָאזרעּפ
 ,םירבק יד רעביא טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה זדנוא ,םיתמ יד ףיוא ךיז
 ףלעװ 6 יד וַא ,טרעלקרעד ודנוא ריציּפָא-סע-סע ןַא טָאה טלָאמעד
 ןדעי .ןדיי עטעדנּוװרַאפ יד ןטלַאהַאב ןבָאה ייז לייוו ,ןרעוװ ןסָאשרעד
 -ייא רעד ןפערט טעװ ,ןָאמ סָאד לָאמ ַא ךָאנ טעוו רעכלעוו ,םענייא

 "!רעייפ , ;לעּפַאב ַא ןלַאפעג יא "גנורעלקרעד, בעד ךָאנ ,לרוג רענעג
 | ,תונברק 6 ךָאנ ןעגנולשעגנייא טָאה רבק רעד ןוא

 זיא ָאד ,,.טעברַא רעודנוא וצ ןטָארטעגוצ רעטייוו ןענייז רימ
 ַא סעפע ןליפסיוא טינ רַאפ ,ןרָאװעג ןבָארגַאב טייהרעקידעבעל ךיוא
 -ַאב ןעוועג ָאד ןענייז עכלעוו ,ןדיי יד ,בילטָאג רעסיוועג ַא ,לעּפַאב

 רעכלעוו ,ןַאמפייז ןסיוועג ַא ךיז ןשיווצ ןעמונעגניירַא ןבָאה ,טקיטפעש
 טָאה רע ,םיתמ יד טימ ןעמַאוצ רעטעדנּוװרַאּפ ַא ןרָאװעג טגנערבעג זיא
 ,"המחלמ יד טבעלעגרעביא

 -ַאב םירבק עגנַאל יירד ןיא ןענייז עלַאיב ףױא ,ץינילג ףיוא
 -ױל ,טכַאנ רעכעלקערש רעד ןופ תונברק 1000 רעביא ןרָאװעג ןבָארג
 -ָאה רעוװעג-ןישַאמ ןופ סעפול יד רעטנוא ,סרעדרעמ יד ןופ לעּפַאב ןט
 עטעדרָאמעגסױא ערעייז ןבָארגַאב ןדיי ענעבילבעג ןבעל ךָאנ יד ןב
 -יא ןוא םיפ וצ פעק ,פעק וצ סיפ ,תורוש עגנַאל ,עכיילג ןיא ,העדירב
 ןוא םיפ וצ פעק ,פעק וצ םיפ רעטייוו ןוא ,ךלַאק טכיש ַא םעד רעב
 -ָאה םירבק-רעדורב עמַאזניימעג יד ,ךעלדנעמוא ױזַא ,ךלַאק טכיש ַא
 טינ יװַא םעד ןיא ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ,תונברק יד ןעמונעגניײרַא ןב

 ,ףמַאק ןכיילג
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 ,ביור רעייז ןעמענרַאפ וצ ןטידנַאב יד וצ ןמערט טציא

 ;טלייצרעד ןַאמנעזייא ףסוי

 ףױא ןרָאװעג טריפעגפָא ךיא ןיב ןדיי 200 ןופ עפורג ַא טימ = |
 ןבלעז םעד .,סַאג-שטיװָאטורַאנ ךרוד ןעגנַאגעג ןענייז רימ ,ץינילג רעד
 יד .לעָאװ ןופ "עמלעדיזעגסיוא, יד טכַאמעגכרוד רעירפ ןבָאה געוו
 -טע עדעי ףיוא ,טולב ןופ טור ןעוועג ןענייז ןסַאג יד ףיוא רענייטש
 ןפױא ןעזועג בָאה ךיא .ןדיי ענעברָאטשעג ןגעלעג ןענייז טירט עכעל
 יד טריפַארגָאטָאפ ןבָאה עכלעוו ,טייל-סע-סע טימ לוּפ סָאטױא געוו
 -עגפיוא ןבָאה ייז .ןדיי יד ןופ שרַאמכרוד ןקיגָאטרַאּפ םעד ןופ ןרופש
 -סעטָארג טלעטשעגסיוא ,טנעוו יד ןָא ייז טרַאּפשעגנָא ,םיתמ יד ןביוה
 - .טריפַארגָאטָאפ ןוא סענעצס עק

 -ורג רעזדנוא ןופ עכעלטע .עיבַאשז ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ
 ןבָאה טניוועג ָאד ןטכענ ךָאנ ןבָאה עכלעוו ,םיבשות רעצינילג ,עפ
 -עג ןסָאשרעד ךיילג ןענייז יז .ןעמייה ערעייז ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז
 | | ,ןרָאװ

 ןעועג ךיא בָאה עדנעמָאק-ייצילָאפ רעד ןופ עדייבעג רעד ןבעל
 רעטומ ַא טימ רעטָאפ ַא ,ןשטנעמ 6 ןופ החפשמ ַא :דליב קידנגלָאפ
 טריפעגסיורַא טייל-סע-סע יד ןבָאה רעטכָאט ןוא ןיז יירד ערעייז טימ
 -ַאבסױא טייצ רעד ויב ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא ,גנוניוװ רעד ןופ
 ערעודנוא ןיא ןרָאװעג ןסָאשעגסױא טרָא ןפיוא ןענייז ייז + ,ןטלַאה
 ,ןגיוא

 -טייד -- ןַאמנעזייא רעטייוו טלייצרעד -- ןעזעג ךיוא בָאה ךיא
 -ָאטָאפ ענעדירפוצ ןבָאה עכלעוו ,ןעמרַאדנַאשז-זיירק ןוא רעילפ עש
 ןסַאג רעצינילג יד ףױא עיצקַא רעד ךָאנ והובו-והת םעד טריפַארג
 טָאה ס ,םיתמ יד טלמַאזעג ןבָאה עכלעוו ,ןרופ עשידיי ןעזעג בָאה ךיא
 | ,טולב ןסָאגעג יז ןופ ךָאנ ךיז

 ןעמ טָאה ודנוא .,ןעמרַאדנַאשז 90 ןעמוקעגנָא זדנוא וצ ןענייז'ס
 םרַאדנַאשז רעדעי .רעדעי ןיא ןָאזרעפ 4 וצ סעפורג ףיוא טלייטעצ
 ,ןַאמ 4 וצ ןעוועג טלייטעגוצ ןענייז'ס ןכלעוו וצ ,ריווער ַא טַאהעג טָאה

 -רַאפ זיא סָאװ ץלַא ןעלמַאופיונוצ ןיא ןענַאטשַאב זיא טעברַא רעזדנוא
 -טעב ,לבעמ יװ ,ןעגנוניוו ערעייז ןיא עטריפעגסױרַא יד ןופ ןבילב
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 :עכלעוו .,ןטקנופלמַאז יד ףיוא סָאד ןגָארטסױרַא ןוא רישעג ,טנַאװעג
 ערעימ ןוא טלעג ,גניריצ טימ ,סַאג רעדעי ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה
 ןבָאה ןטקנופלמַאז יד ןופ--ןיילַא ןשטייד יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה םיצפח
 -ָאק , ןופ ןעניזַאגַאמ יד ןיא ןכַאז עלַא טריפענּפָא סעקנַאמרופ עשיליופ
 ףױא ןיירַא ָאטעג ןיא ןעגנַאגעג קירוצ רימ ןענייז טנוװָא ןיא ,"ענַאר
 ,"טייצ ערעגנעל ַא טהעיאלעב טָאה ערעודנוא טעברַא יד ,לעָאװ

 סָאד ןעלמַאז םייב טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןדיי יד
 ןעגנוניוו יד ןיא ןענופעג ןגעלפ ץינילג ףיוא סטוג ןוא בָאה עשידיי
 ,םיתמ ךס ַא

 - ןַאמדירּפ השמ טלייצרעד - סע-סע ןופ לעּפַאב ןטיול, --
 ,םיתמ ..יד סעװַאנַאק - ןסַאג יד ןיא ןגיילסיוא טּפרַאדעג רימ ןבָאה
 רימ יװ ,קנעדעג ךיא .ןעגנוניוו יד ןיא ןעניפעג ןלעוװ רימ עכלעוו

 טניוװעג טָאה'ס ּוװ ,ָאגעיקצַאװָאלס ןוא עטסָארּפ גָאר ,ףיוה ןיא ןבָאה
 רעציזַאב רענעזעוועג רעד) דלעפנייש עילימַאּפ עשידיסח עטנַאקַאב יד
 ןילַא דלעפנייש ןטיוט םעד ןטסוק יד ןיא ןענופעג (דָאלקס-ןייוו ַא ןופ
 -ילגרַאפ עשװלַאק ַא ןיא ןגעלעג זיא רע .תילט ַא ןיא טלקיוועגנייא
 ןייז ,ןנעלעג זיא ,ךעלפערט יד ףיוא ,םיא ןופ טייוו טינ ,טולב טעוו
 ,"יורפ עטיוט

 ןפיוא ןייש ַא טפרַאװ ַאקסָאקַארק עלָאּפ ןופ ןגָאז-תודע סָאד
 ,סרעדרעמ יד ןופ םזיניצ ןקידתוירזכַא

 -סע יד ןבָאה עיצקַא רעצינילג רעד ךָאנ גָאט ןרעדנַא םעד, --
 ןגָארטסױרַא ןלָאז ייז לעָאװ ןופ ןדיי עפורג ַא טריפעגקעװַא טייל-סע
 = ַא ןיא .ןעגנוניוו רעצינילג עטזָאלרַאפ יד ןופ ןגעמרַאפ עשידיי סָאד

 - ןפיוא ןענייז עכלעוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטיוט ןגעלעג ןענייז תוריד ךס
 ,טכַאנ רעכעלקערש רעגעי ןיא טייל-סע-סע יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשעג טרָא
 ,ןדיי עפורג ַא ןשיוװצ .סַאג רעד ףיוא ןרעוו ןגָארטעגסױרַא ןפרַאד םיתמ
 -ריק קענעה ןענופעג ךיוא ךיז טָאה טקיטפעשַאב ןעוועג ןטרָאד זיא סָאװ
 םיובנעשריק ןכלעװ וצ ,ןָאמ-סע-סע רעד .(עקודָארגָאװָאנ ןופ) םיובנעש
 ןסייהעג ןוא גנוניױװ ַא ןזיוועגנָא םיא טָאה ,טלייטעגוצ ןעוועג זיא

 -סע-סע רעד ,דניק ריא טימ יורפ עטעגרַאהעג ַא טרָאד ןופ ןגָארטסױרַא -
 גנוניווו רעד ןיא ןיירַא זיא םיובנעשריק ןעוו ,זיוה ןרַאּפ ןבילבעג זיא ןַאמ
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 עטיוט סָאד .יורפ עטעגרהעג יד רָאנ טעב ןיא ןענופעג טרָאד רע טָאה

 ןַאמ-סע-סע םוצ סױרַא קירוצ זיא םיובנעשריק .ןעזעג טינ רע טָאה דניק
 לָאמ טייוצ ַא םיא טָאה ןַאמ-סע-סע רעד .ןדלָאמעג םעד ןגעוו ןוא
 עטיוט רעד ייב ןגערפרעביא ךיז ןסייהעג ןוא גנוניווו רעד ןיא טקישעג
 רעד ןיא ןירַא לָאמ ַא ךָאנ זיא םיובנעשריק זַא ,דניק סָאד זיא ּוװ יורפ
 תמ רעד וַא ,רעפטנע ןטימ תקירוצ סױרַא ךיילג ןוא גנוניזוװ
 .ןיירַא ןילַא ןַאמ-סע-סע רעד זיא  ,ָאטינ זיא דניק סָאד ןוא טגייווש
 .-ריק ךיז טגערפ טײהנזעװנָא ןייז ןיא ןוא ,ןעמיובנעשריק טימ ןעמַאוצ
 ,רעבָא טגייוש תמ רעד .זיא דניק סָאד ווו תמ םייב רעטייוו םיובנעש
 עבייל יד טסיא ָאװ, :תמ םוצ ןײלַא ךיז טעדנעוו ןַאמ-סע-סע רעד
 -יובנעשריק וצ טגָאז ןוא עלייוו ַא טרַאװ שטייד רעד "?סעדניק סענייד
 -נוא לקניוו ןיא טגיל דניק עטיוט סָאד זַא טגָאזעג רימ טָאה יז, :ןעמ
 עקַאט טרָאד טָאה ןוא ןגיובעגנייא ךיז טָאה םיובנשריק "!טעב ןרעט
 טינ דניק ןפיוא זיא ליוק ןייק ןופ רופש ןייק ,דניקגיוז טױט ַא ןענופעג
 ןוא סופ ןטימ ץעז ַא ךרוד ןרָאװעג טעגרהעג זיא דניק סָאד ,ןעוועג
 ,"טעב ןרעטנוא ןרָאװעג ןפרָאװעגרעטנורַא קיטייצכיילג

 -גַארּפ ןייא טצילבעגפיוא טָאה חמ ןטרוכישרַאפ ןשיסע-סע םעניא
 | .ןעוטפיואטכַאנ ענייז ןופ טנעמ

 ןרָאװעג טריזירעטקַארַאכ זיא עיצקַא רעצינילג רעד ךָאנ טייצ יד
 -עד דיל סָאד טָאה'מ ,לעפמעטסיינ ןסיוועג ַא ןופ דיל רעלופָאפ ַא ןיא

 -רעד ןטרָאד טרעוװ רעטרעוו עטסָארּפ ןיא ,םָאדַאר ןיא ןעגנוזעג טלָאמ
 ןליפעג יד ןוא טימעג םעד ןגעוו ןוא "גיולדיזסיוא, רעד ןגעוו טלייצ
 ןגעו ,עטסטנעָאנ יד טימ ךיז ןדיישעצ ןגעוו ,ענעבילבעגרעביא יד ןופ
 "ידי רעקיביײא רעד טימ סיוא ךיז טזָאל דיל סָאד ,עיטַאּפַא ןוא שואי
 ..ןעמוק ךָאנ ןענעק יז ,ןעז ךָאנ ייז ןענעק רימ :גנונעּפָאה רעש

 ,ןטרָאגניײװ ַא טצנַאלּפרַאּפ רימ בָאה ךיא
 ,סינ ענעדלָאג ןענעו ןסקַאװעג
 ,בייוו ןיימ טימ טניוװעג רָאי ןעצ
 ,טקישעגסױרַא יז ןעמ טָאה טנייה

 תומהב יו ןבירטעג זדנוא טָאה ןעמ
 ,טכַאװַאב ןעמרַאדנַאשז ןוא ייצילָאפ טימ
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 ןעמוקעגוצ ןַאבנַאלש םוצ רָאנ זיא'מ יו ױזַא
 ,טכַאמרַאפ ודנוא ןעמ טָאה סענָאגַאװ יד ןיא

 - לסעג עקורָארג םעד ןיא סנגרָאמ וצ
 ,טניוו ַא טרָאד טָאה ןזָאלבעג
 רָאי רָאפ עניימ וצ זיא ייוו ןוא דניו
 ,דניק ןייק ןוא יורפ ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא

 ,ןרָאפ טינ ןעמ טעוװ ןַאב רעד ףיוא
 ,ןעמיווש טינ ןעמ טעוװ רעסַאװ ןפיוא ןוא

 ,ןעז םינ רעמ ןיוש ןעמ טעוו ןרעטלע ערע
 ,ןעמוק טינ רעמ ןיוש ןלעװ ןעיורפ ערעודנוא ןוא

 ,ןרָאפ ךָאנ ןעמ טעװ ןַאב רעד ףיוא
 ,ןעמיווש ךָאנ ןעמ טעװ רעסַאװ ןֿפױא
 ,ןעז ךָאנ רימ ןענעק ןרעטלע ערעזדנוא
 ,("ןעמוק ךָאנ ןענעק ןעיורפ ערעזדנוא

 -עג רעטייוו ךיז זיא ָאטעג ןסיורג ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד ןוא
 ,ערָאמכ ענעיילב ַא ןעגנָאהעג ויא טּפול רעד ןיא .,גנַאג ןייז טימ ןעגנַאנ
 ,טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןגעוו גרָאז ןופ

 ,גָאט-ָאטעג רעיורג רעקידעכָאװ רעד ףיוא רעטייוו םייטש סע ןוא
 ןופ רעטעברַא סעגנע עש א ןעיצ ָאטעג םענופ גנעגסױרַא יד ןופ

 -עגמורַא טייג'ס ,טקירטסיד ,טּפַאז שטריוודנַאל ,(4ש1) לעַאּפַא ,ַאטַאב

 ,רעמעברַא-קירבַאּפ-ןּפָאװ יד ןופ ענָאלָאק יד רעטכעו טימ טלגניר
 :ןעגניז וצ ןעגנוווצ ןשטייד יד סָאװ ,דיל סָאד סנטייוו רעד ןופ טרעה'מ
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 -סיוא , ןעמ טָאה טסוגױא ןט95 ןפיוא ןט4 םענופ טכַאנ רעד ןיא
 יז ,םָאדָאר ןיא גנורעקלעּפַאב רעשידיי רעד ןופ לטירד ַא "טלדיזענ
 ןעגנַאגעג רעבָא ןענייז יז ןופ ךס ַא .טלַאװגב ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז
 ,החפשמ רעד טימ ןדייש ךיז קידנלעוו טינ ,קיליוויירפ

 ןוא רעמָאי טימ לופ ןענייז ענעבילבעגרעביא יד ןופ רעצרעה יד
 ָאטעג ןסיורג םענופ ןסַאג יד רעביא קיניזנַאװ ןעשזדנָאלב יז ,ןייוועג
 -ייז עקידעבעל יד ןשיווצ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,סעמַאמ ערעייז קידנכוז
 י!ןַארַאּפ טינ ןיוש ייז ןענ



 .ָאטעג ןסיורג ןופ עיצַאדיװקיל יד ,
 ביישת לולא 'ה -- 'ד 1942 טסוגיוא 18 - 7

 ןופ ןבעל סָאד טלסיירטעגפיוא טָאה "גנולדיזסיוא רעצינילג , יד

 | ,ָאטעג ןסיורג

 ןעגנַאלק טײרּפשרַאּפ ךיז ןבָאה'ס .קינַאּפ ַא טשרעהַאב טָאה ןדיי יד
 -צולפ ,ָאטעג ןסיורג ןופ עיצַאטרָאּפעד יד ןָא טמוק'ס ןוא טָא-טָא זַא
 ןייק זַא ,(ןשטייד יד ךרוד טריריפסניא) העידי ַא ןעמוקעג זיא גניל
 טבעלעג טָאה ןעמ ,טגײלעגּפָא ןרָאװעג זיא יז ,ןייז טינ טעוװ עיצקַא
 ,העש רעדעי ןופ טייקרעכיזמוא ןיא קערשטיוט ןיא

 :ַאקסוָאכילעשז ענַאיד יװַא טביײרשַאב געט עקיזָאד יד

 סעמומ 2 ןרױלרַאפ ךיא בָאה גנולדיזסיוא רעצינילג רעד ייב , --
 סָאװ ,םיובלטייט ךלמ רעמעפ ןיימ ןיא -- ַאקסבולעש ןוא עווָאמובנירג
 יד ןזָאלרַאפ וצ ךיז ןגָאזפָא ןרַאפ ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא זיא
 | ,הריד

 טָאה "גנולדיזסיוא , רעד ךָאנ סנגרָאמ וצ ףיוא יוז ,קנעדעג ךיא
 ריא ןופ טסולרַאפ םעד ףיוא טגָאלקעג רעייטשירפ עפעטס עטרבח ןיימ
 עריא קנעדעג ךיא ,ןרָאװעג ןעמונעגקעװַא טכַאנ יד זיא סָאװ ,רעטומ

 זיא עפעטס !טינ עמַאמ ןייק ןיוש בָאה ךיא ,עקנַאיד ,עקנַאיד :רעטרעוו
 טָאה ןוא ָאטעג ןסיורג ןיא עטרבח ַא ייב ןפָאלשעג קילעפוצ טכַאנ יד
 ,"גנולדיזסיוא , יד ןטימעגסיוא

 ערויב ןיא ןפָאלעגנײרַא זיא םעד ךָאנ יו ,ךיוא קנעדעג ךיא
 -עלסערש ַא טימ טָאה ןיא גרעבדלָאג קענָאעל טנַאיצילָאפ רעשידיי רעד
 לעוו'כ ,טינ ליוו ךיא !ןעיירש וצ ןביוהעגנָא העד-רסח ַא ןופ לוכ ןכ
 יד ויא רעכעלקילגמוא רעד !,,.פָא ךימ טזָאל ,ןטלַאהסיױא טינ רעמ
 ןבָאה ןוורענ ענייז ,םיתמ יד ןקידרעַאב םייב ץינילג ןיא ןעוועג טכַאנ
 ,ןטלַאהעגסױא טינ
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 -טנגייא סָאװ ,ןטכַארמ וצ ןבױהעגנָא ןוא םיהַא קעװַא ןיב ךיא
 טעוװ ,טנייה ץינילג ףיוא ןעשעג זיא סָאװ סָאד םערָאװ ,ןעמ טוט ךעל
 ןעניז געמ עכעלץערש .םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןפערט סיוועג זדנוא
 יד .ןעועג קױר טשרמולכ זיא םייח רעד ןיא זדנוא ייב .ןעוועג סָאד
 ןבעל ןיא טלַאהנָא ראקי יא ןיימ ןעוועג זיא ןעמַאמ-עטַאט וצ עביל

 עניימ זַא .,שינעדערנייא רעשירַאנ רעד ןיא טבעלעג ךָאנ בָאה'ב ןוא
 רעבָא ןבָאה רימ ,ןדימסיוא לרוג רעכעלקערש רעד טעוװ עטסטנעָאנ
 .ןעמ טוט סָאװ ,ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא טינ

 רעמומ יד ,ךיוא ךיא ,עטדַאקעדלעמ ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד
 ,טַאהעג טינרָאג רעבָא טָאה

 -עג שירעביילקרעּביא טינ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןעזעג בָאה ךיא

 -טרעוו רַאּפ ,טלעג רַאפ ,ןבעל סָאד ךיז ןעװעטַאר וצ ןעלטימ ןיא ןעוו
 ערעביז טשרמולכ  סעפע ףיוא ןעמיקַאבנײרַא ךיז יז ןגעלפ ןכַאו
 ,ַָא"א "לעדַאפ-ַא.. ,"יקסווָאלָאמָארק,-- יז ,סעקוווצַאלפ

 -ַאב ךימ טָאה סםָאװ ,טכַאמנָא ןופ ליפעג = א וי הי
 ש ענעי ןיא טשרעה
 6 עוו

 טיאוו עא וטת עטאפ
7 

 ר
8 0 

 םעפע ךָאד וומ ןעמ זַא -ןגָאז

 גסױרַא ןַאד ךָאנ 2 ףיפ
 לּכ ןשטנעמ ,ןעגנוקיטעטשַאב
 .ןעוו

 טָאה סָאװ ,יקסוװָאקַאמ ןײגפױרַא ןַאד טגעלפ ערויב ןיא זדנוא וצ
 ףיוא םעפָאש-רעקרעזוטנ ַאה יד ןפַאשעג וַאלסעל השמ טימ ןעמַאזוצ
 ,טרעכיזרַאפ ןענייז החפטמ ןייז טימ רע זַא ,טניימעג טָאה רע .קעניר
 ןעמיקַאב םיא ןופ ןבָאה .ָארויב רעודנוא ןופ עכעלטע ךָאנ ןוא ךיא
 -גימ רַאפ ךיוא "ןייש, ַא ןטעבעג ןיקסווָאקַאמ ייב גבָאה'כ .ןעגנוקיגײשַאב
 טָאה יצ טינ סייוז'כ -- טגָאזעגּפָא רימ רע טָאה . בײהנָא ןופ .ןרעמלע ענ
 טגָאזעגוצ רימ רע טָאה רעטעפש ,טלָאװעג טינ רעדָא טנעקעג טינ רע
 | ,"טעפש וצ ןעוװעג ןיוש זיא'ס רעבָא
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 -עדלעמ ַא טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ ןעוועג ןַאד זיא גרָאזטּפױה יד

 ןופ ןתוכרטצה יד רַאּפ טעברַא סָאװ ,עקוווצַאלפ "רעמונ; ַא ןופ עטרַאק
 -רַא רעװָאנַאלָאװ ןיא ןרָאפעגסױרַא ןַאד ןענייז ךס ַא ,המחלמ רעד
 -- ,"ןיקסווָאלָאמָארק ,, וצ ןעמוקַאבנירַא ךיז ןבָאה ךס ַא .רעגַאלסטעב

 ילע-ַאפ-ַא, ןיא .םעד רַאפ ןלָאצ רעטלעג עסיורג ןעמ טגעלפ ייברעד
 -ןֿפָאװ רעד ןיא קעװַא ןענייז ךס ַא ,ןריי 900 ייֵב טעברַאעג ןיוש ןבָאה

 עװעג טרָאד ויא טעברַא יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טינ ,קירבַאּפ
 0 אפ טַאהעג ארומ ןעמ טָאה רקיע רעד .עגרָאטַאק עתמא ןַא
 םעד ןבעגקעװַא טגעלפ ןעמ .רעדניק ןוא ןשטנעמ ערעטלע יד ןופ

 ערעטלע יד רַאפ 7 ַאב וצ רָאנ ידכ .ןכַאוטרעװ ןוא ןשָארג ןטצעל

 -פָא ןעימַאב ךיז ןעמ טגעלּפ רעדניק יד ,עקוווצַאלּפ "עטוג, : עי

 -פיוא ןרַאפ סע עסיורג קידנלָאצ ,סעילימַאּפ עכעלטסירק וצ ןבעגוצ

 ןגעלפ ןטסירק ןעו ,ענעטלעו-תמא .ןלַאפ ןעוועג ןענייז םע ,ייז ןטלַאה

 .ןצונ ןלעירעטַאמ ןָא רעדניק עשידיי ןטלַאהַאב

 טינ טָאה עסַאמ עמערָא יד ,ערעכייר יד רָאנ ךיז ןבָאה טגרָאזרַאּפ
 רעד ףיוא טרַאװעג ןצרַאה ןיא רעמיצ ַא טימ ןוא געווסיוא ןייק ןעזענ
 טָאה ןגרָאט ןרַאּפ ארומ יד ןוא קערש יד ,ןָא ךיז טקור סָאװ ערָאמכ
 ערעייז ןבָאה סָאװ ,יד ןֹופ רעיורט ןוא רעמָאי ןטימ טשימעגכרוד ךיז

 ,"ננולדיזסיוא רעצינילג , רעד ייב ןריױלרַאּפ עטסטנעָאנ

 ךױ ןענהצע ,ליצ ַא ןָא ןטטנעמ םורָא ןּפיױל ןסַאג יד רעביא
 םימ ןדיי -- געט ענעי ןופ דליב עשיּפיט סָאד ,ןטייווצ ןט'מ רענייא

 רעד ףיוא ,ןטרָאד ,גנעגפױרַא-ָאטעג יד וצ פול ק קור ןוא יו
 רַאפ ּפָא ןדיי יד ייב .ןפיוק סָאװ .ןטסירק ןיוש ןטרַאװ ,טייז רעשיר

 -בעטשבוב ןֿפױקרַאפ טנעלפ ןעמ ,םמוג ןוא בָאה ךעלטשער יד שוביש א
 לֵאפ ןפיוא ןטלַאהַאב םוצ כא ןטסירק יד ןבע;פ:} םגעלּפימ ,ץלָא ךעל 1 ןנעצ טי +=

2 

 -רַאֿפ ןוא ןבָארגַאב ערע םייר יר ,ןפעל רעצימע ךאד טביילב רעמַאט 2 אס שיש א צ 1

 יז ,ןשינעטלעהַאב ןוא ןרעל לעק יד וי א ןוא תורוחס ןרעיומ

 ,טגעה סאנוש ןיא ןלַאפנירַא םינ שטָאכ ןלָאז

 ,ןטגַאיצילאֿפ עשידיי טימ תונותח יד געט ענעי ןיא ךיז ןרעמ'ס . 8 : י נט 0
 -ױא ןט10 םעד רעפענמוא - : = וצ יו סנַאש ַא טיג סָאד לייוו
 רעדניק ןיא ןעיורפ ערעייז טימ ןטנַאיצילָאפ עשידיי יד ןענייז טסוג
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 טרױקַאװע ןַא ןיא - ןרָאװעג טרירַאשָאק ָאפַאטשעג ןופ לעּפַאב ןפיוא
 ,5 סַאג-ץרפ רעד ףיוא זיוה

 ןוא םינקז ךס ַא ןָא טייצ רענעי ןיא טמענ לָאטיּפש עשידיי סָאד
 זַא ,לַאנָאסרעּפ-לָאטיּפש םעד ןופ תוארתה ףיוא טקוקעג טינ ,עכַאװש
 לָאטיּפש סָאד זיא עשרַאװ ןוא לייוו ,ךעלרעפעג יז רַאפ זיא סָאד
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טרעקרַאפ ןיא ,גנולדיזסיוא רעד טימ קעװַא
 ,עטלייהעגסיוא-טינ ןוא םיאלוח לָאטיּפש ןופ ןפיולטנַא

 סָאװ ,ןקַאילָאפ יד .טשוחעצ ןצנַאג ןיא ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד
 רעצינילג ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןדיי ךרוד ןרָאװעג טקישעג ןענייז
 יא גוצ רעד זַא ,טלייצרעד ןוא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ,טרָאּפסנַארט
 -רַאפ גנונידַאב עשיליופ יד ןעמ טָאה ןטרָאד .עקנילבערט זיב ןרָאּפרעד
 טרָאװ סָאד סָאװ ,רעטייוו ןרָאּפעג זיא ןעמ ןוא ,רעשטייד ַא ףיוא ןטיב
 -לַא יד .,טסּוװעג טינ רענייק ןַאד ךָאנ טָאה -- טײטַאב "עקנילבערט,
 ןרעװ עקיעפסטעברַא ןוא עטנוזעג יד זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ עניימעג
 ,דנַאלסור רעדָא ןסערק-חרזמ יד ןיא טעברַא ערעווש ףיוא טקישעג
 ןרעוו ייז זַא ,טלפייווצענ טינ ןעמ טָאה רעדניק ןוא ערעטלע יד ןגעוו
 ,טכַארבעגמוא

 -ָארעדנעש "טצרַאפעש , רעד טָאה ָאּפַאטשעג ןופ גָארטּפיױא ןיא
 -טנעָאנ רעייז ןוא םירױטקָאד יד ןופ המישר ַא טלעטשענוצ ייז שטיוו
 לַאנָאסרעפ םעד ןופ -- ךיוא יװ ,(רעדניק ןוא ןעיורפ) החפשמ רעטס
 ןעמונעג טינ ןענייז םירױטקָאד ןָאצ יד ,רעלעטיפש עשידיי עדייב ןופ
 ,טכַא ןיא ןרָאװעג

 ,ןבייהנָא ךיז לָאז עיצקַא יד טרַאװעג ןעמ טָאה טונימ רעדעי
 -נָא-ןוורענ * ע .סערג רעד ןיא טבעלעגכרוד ָאטעג סָאד טָאה נעט ףלע
 -עברַא ןעמוקעג ןענייז ָאטעג ןוא ןעוו ,גָאטימכָאנ גָאטנוז ,גנוגנערטש
 -ירטקעלע יד ףיוא ןבָאה ןוא עינװָארטקעלע רעשיטָאטש רעד ןופ רעט
 -קעלע יוװ ָאטעג סָאד זיא ,ןּפמָאל עסיורג טריטנָאמעגנייא סעפולס עש
 ...ןרָאװעג טריזירט

 -ַאר המלש טלייצרעד -- רענטיס טנַאדנעמָאק ןופ לעּפַאב ןפיוא
 גנוניוװ סעסרעפיש ןיא ןגָארטעגניײרא גָאטנוז םענעי ךיא בָאה -- שטָאק
 טעװ יצ ,ןסרעפיש ןגערפ טביולרעד רימ ךיא בָאה ןטרָאד ,לָאדנַארישז ַא
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 טָאה סעזילַאװ ףיוא רימ קידנזייװנָא ,ןעשעג סָאװ סעפע טכַאנ עקיטנייה
 - .ןעשעג טינרָאג טעװ רימ ןָא ,קעװַא טנייה רָאפ ךיא :טגָאזעג רע
 --?ןעשעג סעפע ףרַאד טכַאנ יד זַא ןגָאז וצ וד טסמענ ןענַאװ ןופ ןיא
 ןענייז סָאװ ,ןפמָאל יד ןָא ןזייוו םעד ףיוא זַא ,טרעפטנעעג בָאה'כ
 סָאד רעבָא -- ,ָאטעג ןיא סעפולס יד הףיוא ןרָאװעג טריטנָאמעגנייא
 ןתמא רעד ןיא) .,ןייגכרוד טנייה ףרַאד סָאװ ,רעטילימ םעד בילוצ זיא
 -ילבול ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסַאג ָאטעג יד ךרוד טנוװָא 10 םורַא זיא
 ,"(לייט-רעטילימ עניילק ַא ןעגנַאגעגברוד רענ

 טעברַאעג טמַא-סטעברַא רעד טָאה ,גָאטנוז ןעוועג זיא'ס שטָאכ
 ןעיורפ עקידנטעברַא רַאפ רקיע רעד ,סעטרַאקעדלעמ ןעבעגעגסױרַא ןוא
 עקידנטעברַא יד) רעצעלפסטעברַא יד ךרוד עטקישעגוצ תומישר טיול

 רעד .(ןעמוקַאב רעירפ טַאהעג ןיוש סעטרַאקעדלעמ יד ןבָאה רענעמ |
 עקידנטעברַא ךס ַא רעבָא ,טנװָא 9 זיב טעברַאעג טָאה טמַאסטעברַא
 -עברַא-טינ לָאצ עניילק ַא ,סעטרַאקעדלעמ ןָא ןבילבעג ןענייז ןעיורפ
 -וקַאב טלעג רַאפ רעדַא עיצקעטָארּפ ךרוד גָאט םענעי ןבָאה עקידנט
 -יינ רעד ןיא ןעמוקַאבוצנײרַא ךיז ןעימַאב ןשטנעמ .,סעטרַאקעדלעמ ןעמ
 סָאװ ,"ןַאמטּפוַאהטַאטש , ןופ סעּפָאש יד ןיא ,עקווצַאלּפ רענענַאטשטנַא
 ,ןרעװו "טרירַאשָאק , ןּפרַאד

 -עג טלעטשעגמורַא גנעגסרַאדָאטעג עלַא ןענייז טנווָא' 8 םורַא
 ןיוש טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ רעשיליופ רעטנּפָאװַאב רעד ךרוד ןרָאװעג
 ןעמוקעג רעהַא זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,טזָאלעגכרוד טינ םענייק
 רעד ןופ - רעבעצ רעריפמרוטשרעבָא ריציּפָא-עד-סע רערעכעה ַא
 ןוא ,ןטרָאד ןטעברַא סָאװ ,ןדיי יד ןבילקעגפיונוצ טָאה רע ,קירבַאפנּפַאװ
 ,עקיעפ-סטעברַא ןוא עטנוזעג ןשטנעמ ,עפורג עיינ ַא טריברעוו ןוזפיחב
 -ָאטורַאנ ןוא סַאג-ץרפ "טָאליװ, םייב טָאה עפורג עקידנעײגסױרַא יד
 -נביױא רעד טָאה ָאפַאטשעג ןיא ,ָאּפַאטשעג ןטלַאהרַאּפ טַאהעג שטיוו
 טריפעגסיורא ןעק עפורג עקיזָאד יד זַא ,טלעופעג ריציּפָא רעטנָאמרעד
 ,קירבַאפ-ןפַאװ רעד ןיא ןרעוו

 ;ױזַא גָאט ןקידגָאטנז םעד טביײרשַאב ַאקסווָאכילעשז ַאנַאיד
 יד טימ ךיז ןדייש טינ -- טגלָאּפרַאפ ךימ טָאה קנַאדעג ןייאג -- = -
 -עלפ ,טיורב קעזקור יד ןיא ןקַאפ וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ןרעטלע
 ליפעגרָאפ ומכעלש םער קנעדעג'ב ,ןכַאז לסיבַא ןוא רעסַאװ טימ רעש
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 ַא טימ זדלַאה ןפיוא רעניימ ןעמַאמ רעד ןפרָאװעג ךיז בָאה'כ ,םעניימ
 בָאה'כ ,ןילַא ןביילב וצ ארומ בָאה'כ ,עמַאמ ,עמַאמ :ןיייועג ןכעלקערש
 -נעמש ןופ שטנעמ ַא ,רעטומ ןיימ ,טײקמַאזנייא רעד רַאפ ארומ ױזַא
 יד זיא טכַאנרַאפ ,ןכױרַאב וצ ךימ טימַאב ךיז טָאה ,טכיוועגכיילג ןקיד
 ןיא קעװַא רעטָאפ ןטימ ןיב'כ ,ןטלַאהוצסױא טינ ןרָאװעג גנומיטש
 בָאה ןטייקירעוש טימ .,עטרַאקעדלעמ ןיימ ןעמענוצּפָא טמַאסטעברַא
 זיא בוטש ןיא ,ױזַא יו טינ ןײלַא ןיוש קנעדעג'כ -- ןעמוקַאב יז ךיא
 -ָאק , רעמומ ןייז טימ ךיז טיירג ,רעילימַאפ וַאטסוג ,ןיזוק ןיימ ,קיזר
 -רַאעג ןטרָאד טָאה רע ,"גנוטלַאװרַאפזױה , רעד ןיא א וצ "טרירַאש
 -וװצַאלּפ רעד ןופ רעטעברַא יד זַא ,טרעכיזרַאפ ייז טָאה'מ ןוא ,טעכ
 םורַא ,(ןרָאװעג "טרימרָאפעד , עלַא ןענייז ייז ןריר ט םינ ןעמ טעוװ עק
 ,ןטעב יד ןיא . טגיילעגוצ ךיז ץכעוטנָא םעד ןיא רימ ןבָאה טנוזָא 9
 -עג וליּפַא בָאה ךיא זַא .קנעדעג'כ .קיור ןייז וצ טימַאב ךיז ןכָאה רימ
 יי םעד ךָאנ ןוא ,"ןבעל ןופ טסנוק , סטרעבָאלֿפ טנעייל

 טָאה -- 7 יו = טלייצרעד -- טכַאנייב ףלעווצ רַאּפ,
 6 ןיא ןדלָאמעג ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד
 םינ טעוו עיצקַא םוש ןייק ֹוַא ןוא ןמכיוכ םימ טרערעג טָאה רע. זא
 -טײרג-םרַאלַא ןרָאװעג טנדרָארַאּפ זיא םורַא ןטונימ 10 ןיא ןיוש .,"ןייז
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 גנוטכיר רעד ןיא טרישַאמעגּפָא טָאה .עכלעוו ,ייצילָאפ רעד רַגפ טייק
 -למַאורַאֿפ רעד רַאֿפ ,טָאטש-טלַא ןופ ןיִאלפ ןכיוע ןדנעמַאל רעייז ןופ

 טכיופ "גנולדיזסיוא. רעד ןופ רערִיּפנָא רעשינכעט רעד טנגה .ייצילָאפ רעמ
= 

1 

 ךיז טדנעוו'ס  ,"עיצַארעּפָא, ןַא טריפעגכרוד טרעוו טכַענ יד :ןדלָאמעג
 11 .טנופינראפ-טולב ןָא ןייגכרוד לָאז יז ,ייציל אפ רעטידיי רעד ' ןָא

 ד

 : עגנָא ייצילָאפ רעד רע טָאה םעד
 . ּו

1 
 זיוו

 -יצילַאפ יד ןפרַאד ,ןרעוװ ןבעגעגסיױרַא דלַאב ןלעוו סָאװ .ךעלטרַאק
 -סיוא ןָא ןעמעלַא ןסייה ןוא ריווער רעייז ןופ רעזייה יד ןיא ןייג ןטנַא
 -נעמ יד ;טָאטש-טלַא ןופ ץַאלּפ ןפױא טקנוּפלמַאז םוצ ןעטוק  םָאנ
 ךַאז = ,ןכַאוטרעװ ןוא עירעטושזיב רעייז ןעמענטימ ןלָאז ןשט
 ןלָאז רעקרעװטנַאה יד .טגָאזעג רע טָאה -- "ןעמענוצ טינ ןעמ טעוו
 : ,געט 1-9 ףיוא זייפש ןוא גייצקרעוו רעייז ןעמענטימ

 ןוא ןרָאמקעלּפער טימ ןרָאװעג ןטכױלַאב ןענייז ןסַאג-ָאטעג יד
 -ייז יז ,ןשטייד ןרילורטַאּפ ןסַאג יד רעביא ,גנעגסױרַא יד ייב .ןּפמָאל
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 -ספליה ,עירעמרַאדנַאשז ,עד-סע ,סע-סע ןופ ןרידנומ ןיא ,ךס ַא ןענ
 ,רוכיש ןענייז יז ןופ ךס ַא ,(ןשטייד-סקלָאּפ) ייצילָאפ

 -פָא רעד רָאנ ךיז טרעה סע ,טייקליטש עטיוט ַא טשרעה סע
 ףיוא -- רקיע רעד ,ןסַאגטפיוה יד ףיוא ,טירט עשירענלעז ןופ גנַאלק
 . ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא יו קיטכיל זיא ,טָאטשטלַא

 -עגנייא ;טיירג ןענייז עלַא ,תוריד יד רעביא טייג יײצילָאפ יד
 ןױש טייהרעמ יד זיא ךיג רָאג ,תוריד יד ךיג טזָאלרַאּפ ןעמ ,טקַאּפ
 -לעו רעד) םיתמ יײצילָאּפ יד טפערט .תוריד ערעדנַא ןיא ,ץַאלּפ ןפיוא
 גָאר ,עוָאלַאװ ףיױא טרָאפַאּפַאר החפשמ רעצנַאג רעד ןופ דרָאמטסב
 -רַאװש ףױא עקסניװַאשטש לחר ןופ דרָאמטסבלעז רעד .עקודָארג
 | ,"(עקסווָאקיל

 יד ןדיימוצסיוא קילג סָאד טַאהעג טָאה סָאװ .גרעבנטָאר לחר
 - ;טלייצרעד ,"גנולדיזסיוא,

 רע .ןַאמטסַאּפ ר"ד םעד ןפָארטעג ךיא בָאה גָאטיײב גָאטנוז,--
 וַצ ,טכַאנ יד ןעמוקרָאפ טעוװ גנולדיזסיוא יד זַא ,טגָאזעג רימ טָאה
 ערעטנעעג יד ןעמוקעג ןענייז סַאג-ץרפ רעד ףיוא זיוה-ייצילָאּפ םעד
 ןוא בָאה רעייז קידנעמענטימ ,ןטנַאיצילָאפ יד ןיפ םיבורק ערעטייוו ןוא
 עפורג ַא "ןיקסווָאלָאמָארק , ןופ קירוצ טמוק גָאטימ ךָאנ 5 רענייז ַא ,סטוג
 ןיא 10 .ןרָאװעג ןעמונעגנָא טינ טעברַא רעד וצ ןטרָאד זיא סָאװ ,ןדיי
 וצ קידנסיוו טינ ,ךיז ןקַאּפ ןשטנעמ ,םייה רעד ןיא עלַא ןענייז טנווָא
 ,םישובלמ ,ךיש ערעסעב :געװ ןגנַאל ַא ףיוא ךיִז טיירג ןעמ .סָאװ

 -ער רעקידנעטשלופ ןופ גנומיטש ַא טרינימָאד סע .קעוקור ,סעברָאט
 ןפיוא ןעמ טרַאװ עירעטסיה ןָא ,טייקיור רעכעלרעסיוא טימ ,עיצַאנגיז
 ,,,טכַארט ןוא ןַאשטּפַאט ןפיוא גיל ךיא ,ליטש זיא ןסַאג יד ףיוא ,לַאזקיש
 ןבעגעג ,סנּפָארטצרַאה עזָאד ערעסערג ַא ןעמונעג בָאה'ב ,טיוט ןגעוו
 ןעמוקַאב ,טקרַאטשעג יו טליפרעד ךיז כָאה'כ .רעטומ ןיימ ךיוא יז
 ןעקנורטעג ןבָאה ערעדנַא .,קיטָאקרַאנ ןקרַאטש ַא ןופ יו ,שזַארוק
 -עג ךס ַא ןבָאה רעדיוו ערעדנַא .תונויער יד ןשוטרַאפ וצ ידכ ןפנָארב
 יב ,ןורענ עטפעשעגסיוא יד ןקױרַאב וצ טימרעד קידנעניימ ,ןסעג
 ,קיור ,"ןיירַא געװ ןיא , ךיז ןעמ טיירג ןַאמרעקוצ השמ ןכש רעזדנוא
 .ןזָאלרעביא -- יד :סעיפַארגָאטָאּפ יד רעביא טביילק ןעמ .קיטליגכיילג
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 -טימ ןעמ ףרַאדַאב -- טשרוד רעד ןרעטַאמ טעוװ סע .ןעמענטימ -- יד
 -יינ יד טקַאפ ,רעטכָאט לי ,עקלע .,רעסַאװ טימ עקשַאנעמ ַא ןעמענ
 ..ןײרַא קַאזקור ןיא ןכַאז עטסקיט

 ןוא ןרָאטקעלּפער יד ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאח טכַאנייב 12 טקנופ
 -- ןעוסיוא ןשילרעטסיוא ןַא טָאה טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ רעד ,ןפמָאל
 .סעיצַארָאקעד יו סיוא ןעעז רעזייה יד .ענעצס-רעטַאעט עקיליורג ַא
 רעכעד יד ףױא ןוא "ַאקלעג, עינרַאברַאג רעד ןופ רעכעד יד ףיוא
 -עגסױא ןענייז טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ םעד םורַא רעזייה ערעדנַא ןופ
 ,סע-סע ןופ גנונידַאב ַא טימ רעוועג-ןישַאמ טלעטש

 רעטיוט ןיא עטליהעגנייא ,ךעלסעג יד ךרוד ,טסקַאװ גנונַאּפש יד
 ערעקרַאטש ץלַא ,ענעטסָאמעג ןופ ָאכע רעד פֶא טגנילק ,טייקליטש
 ,טירט עשירענלעז

 םוצ ןייג זדנוא ןסייה ןוא ןשטייד עטנּפָאװַאב 2 ןיירַא ןעמוק סע
 ,סױרַא ןעייג רימ ,ןטנעמוקָאד יד ןעמענטימ ןוא טָאטשטלָא ףיוא ץַאלפ
 שטייד רעד .סָאלש ןפיוא ריט יד טייהניוװעג ןופ טכַאמרַאפ עמַאמ יד
 -יימש ןוא "קירוצ ךיילג ןעמָאק יז -- וצ טכינ יז ןסילש,, :פָא ךיז טפור
 ,,,ייברעד טלכ

 רעד ןופ רָאג ,ליטש וצ וליפַא ןיוש .ליטש זיא סַאג רעד ףיוא
 ,סנַאר :ןשטייד יד ןופ ןעיירשעג ןוא טירט עשירענלעז ךיז ןרעה סנטייוו .

 ףױא ץַאלּפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןשטנעמ ןעייג רעזייה יד ןופ !סּוַאר
 ,ץַאלּפ םוצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ .ךעלקעפ ןוא קעזקור טימ ,טָאטשטלַא
 -פשמ ךיז טלַאה ןעמ -- ןשטנעמ סעפורג ןעמָארטש ךעלסעג יד ןופ
 ,ןסָאש עטלייצעג ךיז ןרעה סע .זייוותוח

 ןענערָאל יז ,ָאפַאטשעג ןיא טכיופ טקיש ןטנַאיצילָאפ עשידיי ןעצ
 לױוירַאמ ןופ עפמַאר רעד ףיױוא ,ןַאב םוצ ןריפ ןוא רעטערב טרָאד
 -וצרעביא טינ ,ףוס ַא ןָא סענָאגַאװ ייר ַא טימ גוצטכַארפ ַא טייטש
 יד וצ ךעלקירב ןגָאלשעגפיונוצ ןרעו רעטערב עטעגנרבעג יד ןופ ,ןלייצ
 ,סענָאגַאװ

 -סעג עלַא ןופ ,ןדיי ןופ לופ טרעוװ טָאטשטלַא ףיוא ץַאלּפ רעד
 טימ ןדָאלעגנַא לייט ַא ,זייוותוחפשמ ,זייווסעפורג ןעמ טמָארטש ךעל
 -ץעגסיוא ,עטכייפ יד ןיא .קעזקור רָאנ ןבָאה -- בור סָאד ,קעפ עסיורג
 : ,"קערש ןוא רעצ -- ןגיוא ענעשָאל
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 ;רעטייװ טלייצרעד גרעבנטָאר לחר

 ןדיי עטשרע יד .לופ ךיג טרעוו ץַאלּפ רעד .סנייא בלַאה זיא'ס,
 יד ךרוד טגנערבעג זייווסעפורג ייז ןרעוו טציא ,ןעמוקעג ןיילַא ןענייז

 לָאמ ַא טימ ,ליטש ןוא קיטכיל זיא'ס ,ייצילָאּפ רעשידיי רעדָא ןשטייד .
 ןטימ ןיא -- סעטרַאקעדלעמ טימ,, :עדנַאמָאק עשטייד יד ּפָא טכליה
 רעד ןיא -- סעטרַאקעדלעמ ןָא ,לָאמיּפש-םיעגושמ ןופ רעיומ םוצ ץַאלּפ
 .-פָא טרעוו יירעסיש יד "!עדנעמָאק-ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ גנוטכיר
 ,קורב ןפיוא עקידנלַאפ ןופ סעקטעווליס ךיז ןעעז סנטייוו רעד ןופ ,רעט
 -פער יד ןופ טכיל רעקידנדנעלב רעד בילוצ ,ךעלטייד טינ טעז ןעמ
 רעביא ךיז ןפור טייצ וצ טייצ ןופ ,לימש זיא ץַאלפ ןפיוא ,ןרָאטקעל
 טָאה יקסלעקיווו קעלומש .,ןריולרַאפ שינעפוטש ןיא ךיז ןבָאה סָאװ יד
 טעשודנַאלברַאפ טָאה'ס -- טסיומוא רעבָא ,סע טפור ,דניק ַא ןריולרַאפ
 ןוא סעטרַאקעדלעמ טימ ןשטנעמ יד ,ןומה ןקיפעקטנזיוטליפ םעד ןיא
 יד ,רעױמ-לָאטיּפש רעד סיוא-גנעל ךיז ןלעטש ןטנעמוקָאד ערעדנַא
 -לע רקיע רעד טייטש ָאד ,זיוה-ייצילָאפ םייב ךיז טריפורג טייהרעמ
 סױא ךיז טלעטש סעפורג 2 עקיזָאד יד ןשיװצ ,רעדניק ,ןעיורפ ,ערעט
 טינ טנַאװ ַא ןפַאש יז ,עירעמרַאדנַאשז ןוא עד-סע ,סע-סע ןָאדרָאק ַא
 ,ןייגוצכרוד

 ,ןסָאש ןבליה רעטּפָא ץלַא

 ןיא ןעייטש "ַאקלעג , ײרעברַאג רעד ןופ רעיױט םענופ טייוו טינ
 ןשטנעמ סעייר יד ךיז ןגעוועב גנוטכיר רעייז ןיא ,ןשטייד יירד ייר ַא
 -עי .ןעייר יירד ןיא טנייווצעצ ךיז טָאה םָארטש רעד .סעטרַאקעדלעמ טימ
 ןופ טכיל םייב .טנעמוקָאד ןטגנַאלרעד םעד ךרוד טקוק שטייד רעד
 טוָאל םעד .גָאט ןלעה ןטימ ןיא יו ,יירפ םיא רע טנייל ןרָאטקעלּפער
 -לעג, ןופ רעױט םוצ ,סקניל ףיוא טנַאה רעד טימ טזייוו -- ךרוד רע
 םייב טייטש סָאװ שטייד רעד ,לטסקיצנַאוצ ַא ךיז טרימרָאּפ ָאד ,"ַאק
 טייג לטסקיצנַאװצ סָאד ןוא עקטרופ רעד ףיוא ןכייצ ַא טכַאמ רעיוט
 ךַאד ןופ ,ץַאלּפסקירבַאּפ ןטימ ןּפיוא ךיז טלעטש ןוא קינייװעניא ןיירַא
 -קילג עפורג רעד ףיוא טכיל ןקידנדנעלב רעייז ןרָאטקעלּפער יד ןפרַאװ
 .ייערעכיז טינ ,עקיור טינ רעבָא ,ענעבילקעגּפָא ,עכעל

 ןשטייד יד .סיורָאפ ייר יד ךיז טגעװַאב "ַאקלענ, רעד רָאפ
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 זיא רעד .זירפַאק ןוא ןעזנייא םענעגייא ןטיול ,"גיוא ןפיוא, ּפָא ןביילק

 -רַאפ ןטייווצ ם}ד ."סקניל ףיוא, ןוא ןעגנַאגעגכרוד זיא ,ןלעפעג םיא
 סָאוו ,עפורג רעד וצ ,"סטכער, ןוא עטרַאקעדלעֿפ יד ןסירעצ ,ןטלַאה
 | ,טייהרעמ יד זיא ָאד ,ןינב-ייצילָאפ םייב טייטש

 ןופ ,ןביירט ןוא ןגָאלש ייז ,ןפנָארב טקניטש ןשטייד יד ןופ
 'טסייר'ס ,ליטש רעדיוו טרעוװ סע ןוא ,ןסָאש ךיז ןרעה ןטרָאנ סצנעפ
 ,ךס .ַא ָאד ויא ןשטייד .יירשעג רעטקיטשרַאפ ַא ,ץכערק ַא ךרוד ךיז
 -רַאפ ,ןעיירשעג טימ ,עטציהעצ ,ףמַאק םוצ יװ יז ןענייז טנֿפָאװַאב
 ןמעלָאטסיפ יד ןופ ןסיש יז .טעברַא "רעקילייח ,, רעייז טימ עטענילכ
 ןלַאפ סע .ןומה ןיא ןסיש ,"גנונעדרָא יד ייז ןרעטש , סָאװ ,ןשטנעמ ןיא
 זיא'ס ,ןייועג ,ןצכולש ,ןצכערק ךיז ןרעה סע ,עטעדנּוװרַאּפ ןוא עטיוט
 ָאד -- רעטייוו ָאד ,יירעסיש ַא סיוא טכערב רעדיוװ ןוא ,לימש רעדיוו
 | ..ירעטנעענ

 ןיימ טייג סױרָאֿפ .עיצקעלעס רעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד רימ -
 ןטּפַאהלּפײװצ םעד טוייזַאב רעטומ יד ,ריא רעטניה ךיא -- רעטומ
 לייטרוא ןפיוא ךיא טרַאװ רעטיצ ַא טימ ,"סעפָאש , יד ןופ טנעמוקָאד
 -יס ןוא ,ןעמַאמ רעד ףיוא ,טנעמוקָאד ןּפיױא קוק ַא םומ שטייד רעד
 יד ,!"ַאקלעג, -- "סקניל עטיב ,, :ךעלפעה טגָאז רע זַא ,רימ ךיז טכוד

 טסיירד גנַאלרעד ךיא ,ךיז טרימרָאּפ סָאװ לטסקיצנַאװצ םוצ טייג רעמומ
 ענהֶא םורָאװ, :ּפָאק ןטימ םלקָאש שטייד רעד ,עטרַאקעדלעמ ןיימ
 ,טמַאסטעברַא ןופ ןעמוקַאב טנייה בָאה'כ סָאװ ,עטרַאק יד "?ללענעיז
 ךיא רעלקרעד קיציה ,ץַאלּפסטעברָא ןופ לפמעטש ןייק טינ תמאב טָאה
 ןענהיא טימ ךיא לָאז סָאװ , :טגָאז שטייד רעד ,ךיז רעפטנערַאפ ןוא
 ןעקיב, .ןעמַאמ רעד וצ ןזָאלכרוד ךימ לָאז רע םיא גָאז ךיא "?ןעכַאמ
 גָאז ַא קיטסַאה סעפע םיא בָאה'כ .רע טרעפטנע -- "ןרעקמוא ריד יז
 ןוא עסַאקנקנַארק ןופ לכיב סָאד עלַאקעז ןופ ןעמונעגסױרַא ,ןָאטעג

 ךיא בָאה ..ןַאד .רע טגָאז -- "שיליופ ןייק טינ ײטשרַאפ:כ, ,ןזיוװַאב
 ַא טלַאפ סע ."ענעריס , ןיא טעררַא ךיא זַא ,טרָאװנרע ןיימ ןבעגעג
 ךיא .,לטסקיצנַאװצ .ַא ןיא ןיירַא ךיז גירק ךיא ןוא !"סקניל , רעצרוק
 לטסקיצנַאװצ ןקידרעירפ .ַא ןיא .עמַאמ ןיימ עז ךיא ,םורַא ךיז קוק
 ,..ןגיוא יד טימ ךימ טכוז ןוא יז טיימש

 רעטייוצ רעד - סנ רעכעלרעדנווװװ רעקינייוו טינ ,רעטייווצ ַא
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 רעד .בוַאמ 'װדַא ןופ יורפ רעד טימ טריסַאּפ "גנולדיזסיוא , רעד תעב
 !רעדניק עניילק ייווצ טימ טוָאלעגכרוד יז טָאה ןַאמ-סע-סע רעקיבלעז

 ךעלטסקיצנַאװצ ןיא ףױה-"ַאקלעג, ןופ ןטימ ןיא ןעייטש רימ
 טעוו זדנוא טימ סָאװ טינ ןסיוו רימ ;ןעייר עכעלגעװַאבמוא ,עכיילג ןיא
 יד טימ ןכוז ,םורַא ךיז ןקוק ןשטנעמ .ןריפ ודנוא טעװ ןעמ ןיהּוװ ,ןייז
 -יורפ ןופ ,תוחּפשמ יד ןופ עטדיישעצ ןעייטש ייז ,םיבורק ערעייז ןגיוא
 ",.ןענייוו יז -- רעדניק ןוא ןע

 ַאקסװָאכילעשז ענַאיד טנָאמרעד ןהעש עכעלקערש עקיבלעז יד
 טניוװעג בָאה ךיא וװ ףיוה ןופ ךיז ןכָאה טכַאנייב ףלעווצ םורַא ?ױזַא
 לובמ ַא טימ "!לענש ,סוָאר עלַא ,סוַאר ,, .ןעיירשעג עקרַאטש טרעהרעד
 -נַאשז רעד ןוא ןָאטנָא ןעמונעג ךיג ףיוא ךיז ןבָאה רימ .ןעיירעלדיז
 פָארַא ןענייז רימ ,הריד רעד ןופ ןבירטעג טָאה סקיב רעד טימ םרַאד
 | ,ףיוה ןפיוא ןטנוא ןּפָאלעג

 דליב סָאד ,סעבלָאק יד טימ םלוע םעד ןּביירט ןעמ ןרַאדנַאשז יד
 -ױא ,ךעלקערש רעייז ויא סַאג רעד וו ,ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש
 ךיא .ןעייר יד ןיא ּפַאל-ּפַאכ ךיז טלעטש ןעמ .קיטכיל ךעלטנייוועגרעס

 -וצ ייר ןייא ןיא .ןרעמלע יד מימ ןעמַאזוצ ןייז וצ תוחוכ עלַא טימ עז
 ןשטנעמ ןסַאמ .סרַאטַאט ןוא סעקצינַאס יד ןעייג זדנוא טימ ןעמַאו
 טעמכ ןוא "רעללענש, ןעיירש ןשטייד יד ,ןמייז עלַא ןופ ןעמָארטש

 געוו ןפיוא ,טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ ןפיוא א רימ אש קידנפיול
 -ַאט ןוא סעקצינַאס יד ןפיול ץַאלּפ ןפיוא ,יירעסיש עכעלקערש ַא --
 ךיז ןבָאה ןרעטלע יד טימ ךיא .טייז רעטכער רעד ןיא ץענרע סרַאט
 -יומ םייב םלעטשעג ךיז ןוא ,עילַאװכ-ןשטנעמ רעד טימ טשימעגפיוניצ
 טמענ יז - םעטָא טלעפרַאפ רעטומ רעד ,לָאטיּפש-םיעגוטמ ןופ רע
 -נעמ ,שינעפיטש עבעלקערש ַא ,טקנירט ןוא רעסַאװ לשעלפ'ס סױרַא
 ,ןטייווצ ןפיוא רענייא םערט ןעמ ,ןריזירעטסיה ,רעביא ךיז ןפור ןשט

 ךרוד טרזחעגרעביא ךיוא טרעװ סָאװ ,לעּפַאב ַא ךיז טרעה ןַאד = |

 ,טייז רעקניל רעד ףיוא -- סעטרַאקעדלעמ טימ, :ייצילָאפ רעשידיי רעד
 -עדלעמ ןבָאה רעטָאפ ןטימ ךיא "!סמכער ףיוא -- סעטרַאקעדלעמ ןָא
 רעד ףיױא ,סטכער ףיוא עלַא ןעייג רימ ,טינ -- רעמומ יד ,סעטרַאק

 -שענוצ עמַאמ יד זיא טונימ רעטצעל רעד ןיא רעבָא ,טייז רעטכעלש
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 ךָאד טסייוו ןעמ ,ךיד טעב ךיא ,ךיז עװעטַאר ,עקנַאיד ;רימ וצ ןענַאט
 -ניטסניא ןשהיח ַא סעפע ךרוד טריפעג ,"ןייז ךָאנ טעוװ סע סָאװ טינ
 ףיוא ןפָאלעגרעבירַא ךיא ןיב -- ומ ךיא סָאװ ןיילַא קידנסיוו טינ ,טק
 ןופ םינפ ןיא ּפַאלק ַא ןגָארקעג רימ טכוד בָאה'כ ,טייז רערעדנַא רעד
 רעד ףיוא רעבירַא ףיול ךיא יו טקרעמַאב טָאה סָאװ ,םרַאדנַאשז ַא
 וד ,גנוי ךָאנ טסיב וד, ,עמיטש ןייז ךָאנ רעה ךיא ,טייז רערעדנַא
 רעד וצ ייר רעד ןיא טלעטשעג ךיז בָאה ךיא ,"!ןביילב ךָאנ טסנָאק
 סע סָאװ טסווװעג טינ כָאה'כ ,ןַאמגיז עבול -- רימ ןבענ .עיצקעלעס
 םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא בָאה'כ יו קנעדעג ךיא ,רימ טימ ךיז טוט
 ןָא ןשטנעמ יד יו ןעזעג בָאה'כ .ןעוועג רעווש רימ זיא סָאװ ,קַאזקור
 -יימ ןעוועג ןענייז ןטרָאד ,ץַאלּפ ןופ ןיוש ןעמ טביירט סעטרַאקעדלעמ
 ךיז ןטלַאה ןעמַאמ רעד טימ עטַאט רעד יוװ ןעזעג בָאה'כ ;ןרעטלע ענ
 ,ןסירעגּפָארַא קַאזקור רעד ךיז טָאה ןעמַאמ רעד יװ ןוא טנעה יד רַאפ
 םעמכ ןוא רענטיס טנַאדנעמָאק םוצ -- טכוד רימ -- ןפָאלעגוצ ןיב'כ
 רענייק .ןרעטלע עניימ ןעװעטַאר לָאז רע ,ןטעבעג ךיז ינק יד ףיוא
 ןרַאטש ַא טימ ןוא טלעטשעג ךיז בָאה ךיא ,טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה
 םוצ ןבירטעג טרעװ ןרעטלע עניימ טימ עפורנ יד יװ ,טקוקעג קילב

 ןעקסװָאקַאמ טכַארבעג רעהַא ןעמ טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא .ןַאב
 -רע ןטלַאהַאב טכַאנ יד ךיז ןבָאה ייז ,תוחפשמ יד טימ ןעוַאלסעל ןוא
 ןופ יז טָאה ָאּפַאטשעג ,טקירטסיד ןיא -- ךיז טכַאד ,טמַא ןַא ןיא ץעג
 -עג טָאה יקסוװָאקַאמ ,ץַאלּפ ןפיוא טכַאובעג ןוא ןגױצעגסױרַא ןטרָאד
 -ייז יז ;ןענייש ענייז ןזיװַאב טָאה ןוא טנַאה רעד ףיוא דניק ַא ןטלַאה
 ,ןרָאװעג "טריטרָאפעד, ןענ

 רענייא .עד-סע ןופ טייל יירד טריפעגכרוד ןבָאה עיצקעלעס יד
 -ניי ַא -- סטכער ,ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא ,ןלירב ןיא ,רערעטלע ןַא
 ךיא קנעדעג - ןעועגסיוא טָאה רעטירד רעד יװ ,רעכיוה א ,רערעג
 טייז רעטכער רעד ןופ ץעיװָאּפַאטשעג רעד זַא ,טקרעמַאב בָאה'כ ,טינ
 םעד וצ ןעגנַאגעגוצ ךיא ןיב וויטקניטסניא ,סעטרַאקעדלעמ עלַא טסייר
 ןופ גנוקיניײשַאב עשירַאנ ןיימ טנעיילעגרעביא טָאה רע ,ןלירב יד ןיא
 ןוא רימ ףיוא ןָאטעג קוק ַא טָאה ,"ףליהעג-ןצַארטַאמרעדעּפגנירפש , ַא
 -עג ךיז בָאה'כ ,טינרָאג רעמ ,"!ריװ ןעכוַארב עכלָאז ,ַאי, ןָאטעג גָאז ַא
 ןבעל ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאמגיז עבול ,טייז "רעטוג , רעד ףיוא ןענופ
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 "טריטרָאפעד , ויא ןוא ָארויב-ייצילָאפ םעד ןיא טעברַאעג טָאה ,רימ
 םעד ."עירעטָאל, עתמא ןַא ןעוועג זיא עיצקעלעס יד .ןרָאװעג
 רעדָא םעד ןופ וירפַאק ַא ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא ויא ןבעל סנשטנעמ
 .ןַאמ-עד-סע םענעי

 ךיא ,ןשטנעמ ךס ַא ןעוועג זיא "ַאקלעג, ןופ ץַאלפקירבַאפ ןפיוא
 -עג רעכיז ןיב ךיא ,החפשמ רעד ןופ ןצימע ןכוז וצ ןביוהעגנָא בָאה
 -יילב סיוועג טעװ םירױטקָאד-ןָאצ סלַא החפשמ סרעטעפ םעד זַא ,ןעוו
 -נעמ עדמערפ רָאנ ךיז םורַא ןעועג ,ןפָארטעג טינ םענייק בָאה'כ ,ןב
 ",,,ןסע ןוא דרע רעד ףיוא ךיז ןצעז יז יו טקוקעג בָאה'כ ,ןשט

 רעטּפָא ץלַא ,ןסיש ןוא ןגָאלש ייז ,ןייגליוװ ךיז ןזָאל ןשטייד יד
 ,ןסָאש ךיז ןרעה

 -רעמעק ןיא ,רעמעדיוב יד ףיוא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןדיי ךס ַא
 רעצנַאג רעד טימ רעזייה יד ןיא ןבילבעג טַאלג ןענייז ךס ַא .ךעל
 טַאהעג יז ןבָאה טייל-סע-סע ענעמוקעגניירַא יד רַאפ ןוא החפשמ
 טכַאנייב סנייא ןיוש ,"!זדנוא טסיש -- טינ ןעייג רימ,, :הבושת ןייא
 -ָארטעג ןעמעוו .תוריד יד ןרילָארטנָאק וצ ןביוהעגנָא ןשטייד יד ןבָאה
 ַא -- רוכיש ןעוועג ןענייז יז ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד -- בוטש ןיא ןפ
 ןעמ טָאח ןליוק יד טימ ןעמַאזוצ ,סיפ יד ףיוא טלקַאװעג ךיז ןבָאה ךס
 ,.ריב ןוא ןפנָארב טעװעסַאפעג טכַאנ עקיטנייה ךָאד

 ןיוש עיצקעלעס רעד ייב ןענייז טכַאנײב 2 ,ךיז ןלייא ןשטייד יד
 טלַאה ייצילָאפ עשידיי יד .עד-סע ןוא סע-סע ןופ ןַאמ 10 ןעמונרַאפ
 .ןעייר יד ייב גנונעדרָא

 ןיוש טגיל טייל-סע-סע יד ןופ סיפ יד ייב ,טרעיױד עיצקעלעס יד
 ןרעװ דניק ,בייוו ,ןַאמ ,תוחפשמ ,סעטרַאקעדלעמ ענעסירוצ עפוק ַא
 וצ ףיוא ,ןויכב טדיישעצ ןעמ .ןטנעמוקָאד ףיוא קידנעקוק טינ ,טדיישעצ ,

 ,,וסיעבהל

 טקיש רעד .ףָאה טידנַאב רעד סיוא ךיז טנכייצ טרפ םעד ןיא
 -לעמ רעדעי ייב טעמכ ."גנולדיזסיוא, רעד וצ ןעמעלַא ביילקרעביא ןָא

 ןייא "!טעטסָאקעג יטָאלז 500 טַאה עזעיד, :גָאז ַא רע טוט עטרַאקעד
 ךרוד טזָאל רע .ןעזנייא לסיב ַא ךָאנ טָאה עקמעס רעיויפרַאשמרוטש
 ייב ענעגנַאגעגכרוד ךס  ַא ,ןדיי עטנַאקַאב ענייז ייר רעטשרע רעד ןיא
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 תודע-תיבג טיול) ןעקנַאדרַאפ וצ עקַאט םיא סָאד ןבָאה עיצקעלעס רעד
 ייב זיא טנעמָאמ םעד ןיא קנַאדעג רעקיצנייא רעד ןוא ,(ץישפיל ,ז ןופ
 ,החפשמ רעד טימ ךיז ןדייש טינ -- ןרעדעי

 ;טלייצרעד ןַאמצַאק םניב-החמש

 טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,טרעהעג לָאמטסנעד ןיוש בָאה ךיא;
 -ַאװצ ןייז ליוו ךיא :טכַארטעג רימ ךיא בָאה .ןדיי רענילבול יד טימ
 יד .ןפלָאהעג טינרָאג רימ טָאה סע רעבָא .ןרעטלע עניימ טימ ןעמ
 ןבָאה ,ןלַאירעטַאמ-ױב טלעטשעגוצ ןבָאה רימ ןעמעוו ,טייל-עד-סע
 יז ,הפקה רעקיטכיר רעד טימ ןעוועג דבכמ ךימ ,טנעקרעד ךיילג ךימ
 -רַא יד וצ טקישעגּפָא ךימ ןוא ןרעטלע עניימ ןופ ןעמונעגוצ ךימ ןבָאה
 יד רַאּפ ןטעברַא וצ קיטיינ ְךָאו ןיב ךיא -- טסייה סָאד ,עקיעֿפסטעב
 - ,"רעדרעמ-ןסַאמ

 עלַא ןופ זיא יז ,טסקַאװ עדנעמָאק-ייצילָאפ רעד ייב עפורג יד
 ,טייל-סע-סע ךרוד טלגנירעגמורַא ןטייז

 יד ןיא קערש טימ "ַאקלעג, ןיא ןיירַא ןעמוק ענעבילקעגּפָא יד
 ןפיוא .רעקינייו ץלַא ,רענעטלעז ץלַא ןשטנעמ וצ ןעמוק רעהַא ,ןגיוא
 ךיוא ךיז ןרעגלַאװ סרעפרעק עטיוט ,עטיוט ןגיל טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ
 -יש ַא ךיז טגָארט טייקליטש רעקיטכַאג רעד ךרוד .,ןפַאגָאטעג יד ףיוא
 ,יירעס

 4 ֵּש
* 

 ,םלוע "ןטריקַארבעגסױא , םעד ןופ ןעװ .טגָאטעג ןיוש טָאה'ס
 טרימרָאפ ךיז טָאה ,עדנעמָאק-ייצילָאפ רעד ייב ןטלמַאזעגפיונוצ םעד
 -ָאק ךָאנ ענָאלָאק -- ןַאמ 1000 וצ זײװסענָאלָאק טָאה סָאװ ,גוצ ַא
 וצ ,וצ ןַאב רעד וצ עינדָאכעשפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טרירעג -- ענָאל
 ,עפמַאר רעלױוירַאמ רעד

 טלייצרעד -- ווָאנַאיזדָאלמ ןופ ןעגנַאגעגקירוצ ןענייז רימ ןעוו, --
 ןכַאמ םוצ רעטערב טריפעג ןבָאח רימ ןיהּוװ -- םיובלעדנַאמ םייח
 -דָאכעשּפ ףיוא ,גָאטרַאפ 4 ןעוועג ןיוש זיא .סענָאגַאװ יד וצ ךעלקירב
 -יוט .וצ ןַאב םוצ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,גוצ ַא טנגעגַאב רימ ןבָאה עינ
 -ניק ,ןעיורפ ,רענעמ ,עטלַא ןוא עגנוי -- ןעגנַאגעג ןענייז ןדיי רעטנז
 טייל-םע-סע יד ןבָאה ענענַאטשעגּפָא יד .סע-םע ךרוד טריפעג ,רעד
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 סענָאלָאק יד ּוװ ,ןסַאנ יד .טעגרהעג ןוא סעבלָאק יד טימ ןגָאלשעג
 ַא ןגעלעג ןענייז סע ,טולב טימ ןעוועג ןסָאגרַאפ ןענייז ,ךרודַא ןענייז
 ,סרעפרעק-עשידיי עטיוט ךס

 רעד ייב "עטרינָאיצקעלעסעגסיױא ,, 100 ןופ עפורג ַא זיא גָאטרַאפ
 -רַאּפ ,םיתמ יד ןביילקפיונוצ טימ ןעמונרַאּפ ןעוועג ןדיי "גנולדיזסיוא,
 ,ןטרָאג סצנעפ ןיא ןריפּפָא ןוא ןרופ ףיוא ייז ןדָאל

 סצנעפ ןיא ןדיי עפורג ערעדנַא ןַא טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ָאד .גנעל יד רעטעמ 10 ןוא טיירב רעמעמ 2 בורג ַא ןבָארגעג .ןטרָאג
 -ובלמ יד םיתמ יד ןופ ןעמונעגּפָארַא ,ןדָאלעגסױא ןרופ יד ןעמ טָאה
 -עגפָא ןגעלפ סָאװ ,ןכַאוטרעוװ ןוא טלעג םידגב יד ןיא טכוזעג ,םיש
 אפוג בורג ןיא ןענַאטשעג ןענייז ןדיי לייט ַא .ןעמרַאדנַאשז יד ןרעוו ןבעג
 פָאק -- וייוונטכיש ,ןטייווצ םוצ .רענייא טרַאה ,םיתמ יד טגיילעג ןוא
 -וצ ןבָאה טייל-סע-סע .יד יוװ ןעזעג בָאה'כ ,ּפָאק וצ סופ ןוא סופ וצ
 ךרוד טריפעג ,ךעלעגעװ ףיוא סעקילַאק 20 ַא בורג םעד וצ ןבירטעג
 ,בורג םענעּפָא םעד ייב טרַאה טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה יז ,ןדיי עטנוזעג

 יד ייס טגײלעגקעװַא קרַאק ןיא סָאש ַא טימ ןבָאה טייל-סע-סע יד -
 -רעק עטיױט יד .,טכַארבעג יז ןבָאה סָאװ עטנוזעג יד ייס ,סעקילַאק
 ."ןיירַא בורג ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןָאטעגסױא ןעמ טָאה סרעפ

 ןופ ןריציפָא ערעכעה ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ,ליוװירַאמ ףיוא
 -קעש ,ןטכיופ ,ןסרעפיש ,ןעמולב ,ןרעשטעב טימ עד-סע ןוא סע-סע
 דָאגַאװ יד ןיא ןוָאלעג ןשטנעמ יד ןעמ טָאה ,שארב ןעוװַארק ןוא ןעל
 ןופ טייל-סע-סע יד ןעיצ ןענָאנַאװ יד ןיא ןײגנײרַא ןרַאפ ,ןירַא סענ
 יד סױרַא טנעה יד ןופ ןסייר ,ךיש ,םידנב ערעסעב יד ּפָארַא ןדיי יד
 ענעפרָאװעגקעװַא ,ןכַאזדלָאג ןוא ןטָאנקנַאב ןגיל ץַאלּפ ןפיוא ,ךעלקעפ
 ,רעווָאנַאזדָאלמ ףיוא רעזייה יד ייב ,ליטש טיוט זיא סע ,ןדיי יד ךרוד
 -עקלעפַאב עקימורַא יד טייטש םינינב-קירבַאּפ יד ייב ןוא עקצַאירַאמ
 ,(ץישפיל קילעז ןופ תודע-תיבג) ,,,וצ ךיז טקוק ןוא גנור

 ןעמ טָאה - ןַאמצַאק םנוב-החמש טביירש -- .ירפ ץנַאג, --
 עבלעוו ,סענָאגַאװ יד וצ טקישעג טיילעגנוי 15 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ךימ
 -עג רימ ןבָאה טרָאד ,עפמַאר רעליווירַאמ רעד ףיוא ןענַאטשעג ןענייז
 טסעומשעג ךָאנ בָאה ךיא .ןענייוועג ןוא ןעיירשעג יד טרעהעג ןיא ןעז
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 -בַאּפ-רעדעל רעמָאדַאר םענעזעוועג ןטימ ןָאנַאװ ןופ לרעטצנעפ ןכרוד
 - ןוא ,ןַאמיײנ ןתנ ייב טניוװעג טָאה סָאװ ,ןייטשלעקניפ רזעילא טנַאקיר
 -רעפוק ,"גָאט , ןופ רעטעברַאטימ יוועג ןטימ טדערעג ךיא בָאה ךָאנ
 ,7 עינמישז ןופ ,לקנַאי םולב

 רימ ןענייז ,סענָאגַאװ יד טימ ןרָאװעג קיטרַאפ ןענייז רימ ןעוו
 סָאד ודנוא ףיוא טרַאװעג ןיוש טָאה ןטרָאד ,ןטרָאג ןיא ןצנעפ וצ קעװַא
 | ,טעברַא לקיטש עקיטכיר

 רעצגַאג רעד ןופ םיתמ יד "ןכַאמ קיטרַאפ , טוומעג ןבָאה רימ
 יד ,טייל-סע-סע 5 טצעועגנָא רימ - ףיוא ךיז ןבָאה'ס ,"גנולדיזסיוא,
 יז בָאה ךיא זַא ,ױזַא ןעוועג קספ םייקמ רימ ןוא ,םיריידרעמ עתמא
 יד ןיא רעלעפ ַא ןעמוקַאב בָאה ךיא .ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןעקנעדעג וצ
 .ןעריזא

 ,רעדניק 4 טימ יורפ ַא טגנערבעגוצ ןעמ טָאה ןגיוא עניימ רַאפ

 -- "ןעינק, :לעפַאב ַא ."ַאקלעג, ןיא ןעוועג טקעטשרַאפ ןענייז סָאװ
 | ,ןרָאװעג ןסָאשרעד עלַא ןענייז יז ןוא

 יד בָאה ךיא ןעװ ,ןעוועג זיא רימ רַאפ ךַאז עטסכעלקערש יד
 ,ןירַא בורגכלַאק ןיא ןפרַאװ טזומעג ךעלמיפוג ,רעדניק עמערַאװ ךָאנ
 -ַאב םעד טגָאזעגּפָא ךיז בָאה'כ ןוא טנָאקעג טינ ןיוש ךיא בָאה סָאד
 -יױט יד טימ ןעמַאװצ בורג ןיא ןגעלעג ךיא ןיב ךיילג ,ןריפוצסיוא לעפ
 םויה-דע ךיא סייוו -- רעקידעבעל ַא סױרַא ןַאד ןיב ךיא ױזַא יו ,עט
 -ּפָא ךימ טָאה ןעמ .קידעבעל יװ טיוט רעמ ןעועג ןיוש ןיב ךיא ,טינ
 ןופ ןוא טסניד-סגנונדרָא רעשידיי רעד ןופ עדנעמָאק רעד וצ טריפעג
 ,"עקסווָאקילרַאװש ףיוא ןטרָאד

 -עג ןעייר עכיילג ןיא רימ ןענייז גָאט רַאפ זיב טכַאנ עצנַאג יד
 - גרעבנטָאר לחר טלייצרעד -- "ַאקלעג; ןופ .ףיוה ןפיוא ןענַאטש

 טרעהעג ךיז ןבָאה סנטייו רעד ןופ ,ליטש קידנעטשלופ ןעוועג זיא,ס
 -ַּפֶא הריטש רעקרַאטש ַא רעטנוא רימ ןענייז ירפ 7 ,ןסָאש ענלצנייא
 ףױא - ןטרָאד ןופ ןוא טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ םוצ ןרָאװעג טריפעג
 םעד ןופ ,סרעפרעק עטיױט ןוא טולב -- קורב ןפיוא .עקסײמָארַאטס
 ַא ןופ רעפרעק רעטױט ַא ּפָארַא טננעה ןקרַאפ ַא ןופ טָארדלכַאטש
 ,ןברַאש ןטעקסַארטעצ ַא טימ דניק ַא -- ייברעד ,יורפ
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 ןעייג סע ,טסופ זיא רע .לעָאװ רעד רימ ןעעז סנטייוו רעד ןופ
 טעז רעװָאלַאװ רעד ןופ גנַאגסױרַא םייב ,ןלורטַאּפ עשטייד םורַא רָאנ
 טינ, :גנונערָאװ ַא טימ פולס ַא ףיוא לװָאט רעטפַאלקעגנָא שירפ ַא ךיז
 רעטיוט ַא -- טייוו טינ ,ףיורעד ןברַאש ןטלָאמעגסױא ַא טימ !"ןײגניײרַא

 ,רעפרעק !

 ןעמ טָאה ָאד .עקסווָאקילרַאװש רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ
 ,עקסװָאקילרַאװש ןופ תוריד יד ןיא ךיז ןייגרעדנַאנופ ןסייהעג זדנוא
 -טנעמ ןופ ןרָאװעג טקידײלעגּפָא ןענייז סָאװ ,עינטישז ןוא ענלַאטיּפש
 -ילרַאװש רעד ףיױא ."גנולדיוסיוא, רעד ןופ ןהעש עטשרע יד ןיא ןש
 ןיא יד .יורפ סרעציש .ר"ד ןופ רעפרעק רעטיוט רעד טגיל עקסוװָאק
 -טישז ,ענלַאטיּפש ,עקסווָאקילרַאװש -- ןסָאג "עטלדיזעגסיוא ,, שינעלייא
 ָאד ןפערט רימ ,ןרָאװעג טרילָארטנָאק טינ סיוא טסייוו ןענייז -- עינ
 ץעגרע ןיא , --) יורפ רעד טימ יקצױדַאר רעדיינש םעד ןדיי עכעלטע
 ריר ךיא .ןסישרעד ךימ ייז ןלָאז, -- טגָאועג רע טָאה -- "טינ ךיא יג
 רעטכעווװױה רעשידיי רעטלַא רעד ןבילבעגרעביא זיאיס ,("!טינ ךיז
 םעד ןענופעג ןעמ טָאה הריד ַא ןיא .יורפ ןייז טימ 2 ענלַאטיּפש ןופ
 ןקיבלעו םעד ךיו טָאה סָאװ ,ַאקסניװַאשטש לחר ןופ רעפרעק ןטיוט
 ,"טמסעג טנוװָא

 ךיז זיא -- ןדיי 1800 ייב -- עפורג "עטרינָאיצקעלעסעגסיוא, יד
 ,"ָאטעג םעניילק , םעיינ םעד ןופ תוריד יד רעביא ןעגנַאגעגרעדנַאנופ
 יד ייב סענַאקרַאפ ענרעצליה ןדיי ןלעטש ןשטייד יד ןופ לעּפַאב ןפיוא
 ,ןלורטַאפ עשטייד םורַא ןעייג סע .גנעגסױרַא

 2000 עפורג עטצעל יד .,טסופ ויא טָאטשטלַא ןופ ץַאלּפ רעד
 -עג טינ ןַאב רעד וצ ןיוש זיא "גנולדיזסיוא , רעד וצ עטמיטשַאב ןדיי
 יא טכַאנ רעקיטנייה רעד ןופ טנעגיטנָאק רעֹד לייוו ,ןרָאװעג טקיש
 יד ןיא ןרָאװעג טקישעצ ץַאלפ ןופ ןענייז יז ,ןרָאװעג טליפעגסיוא ןיוש
 -עגסיוא  טינ ךָאנ זיא סָאװ ,עװָאלַאװ טייז רעקניל רעד ףיוא תוריד
 -רעביא זיא ייצילָאפ רעשידיי רעד ןופ עדנעמָאק יד ,ןרָאװעג "טלדיז
 - .,סַאג-ץרפ רעד ףיוא ןרָאװעג ןגָארמעג

 רעד ןופ תודע רעמוטש רעד ,ץַאלּפ רעקידעבעל סָאװ רָאנ רעד
 טנקירטרַאפ סעשװלַאק ןיא .ןברָאטשעגסױא יװ זיא ,טכַאנ רעטצעל
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 -רעמוומעפש םעד ןופ טייקליטש רעד ךרוד ,עטיוט ךיז ןרעגלַאװ טולב
 -ענוצ דלַאב ןעמ טעװ עטיוט יד ,ןרופ יד ךיז ןגָארט ןגרָאמירפ ןקיד
 ,..דמַאו טימ ןטישרַאפ טולב סָאד ןוא ןעמ

 ,ןלורטַאּפ עשטייד ןרישרַאמ ןסַאג "עטלדיזעגסיוא, יד רעביא
 יד ."ָאטעג םעניילק , םעיינ םעד םורַא ןעלגניר ןשטייד עטנּפָאװַאב
 ,טיהעג קרַאטש טרעװ עווָאלַאװ ןופ טייז "עטלדיזעגסיוא, טינ ,עקניל
 ,לרוג רעייז ףיוא ןמרַאװ ןוא ןדיי עזָאלספליה ןציז תוריד יד ןיא

 -רעד - ןטרָאג סצנעפ ןיא ,גָאמ רעסייה ַא ןעוועג זיא'ס,--
 -רַאפ ןדיי ןענייז -- םױבלעדנַאמ םייח רעכנָאמרעד ןיוש רעד טלייצ
 יד ,תוחוּכ יד ןופ ןלַאּפ יז ,עטעדרָאמרעד יד ןקידרעַאב ןטימ ןעמונ
 יד רעטנוא ןביירט ןעמרַאדנַאשז יד ,עטיוט רערעמ ץלַא ןעגנערב ןרופ
 ,סעבלָאק יד טימ ןגָאלש ןוא רעטעברַא

 ןוא םולב ,רעשטעב ןטרָאג סצנעפ ןיא ןָא ןעמוק טייצ רעד ןיא
 ןטרעטַאמרַאפ ַא טקרעמַאב טָאה רעשטעב ,רוכיש ןענייז ייז ,טכיופ
 קױר טמענ רע .עטעּפָאל רעד ןָא טרַאּפשעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי
 טונימ ַא ןיא ןוא טלַאפ דיי רעד ,טסיש ןוא רעװלָאװער םעד סױרַא
 ,בורג ןיא ףוג רעמערַאװ ךָאנ רעד ןיוש טגיל םורַא

 ןעמ ,סרָאטַארעּפָאָאניק עשטייד טימ סָאטױא ייווצ ןָא ןעמוק סע
 .סָאד ,םיתמ יד ןָאטסױא סָאד ,ענעסָאשרעד יד ןופ "ןפיט , יד טרימליפ
 ןעמ ,ייז "ןריזינעצסניא , ןטנעמָאמ עסיוועג .בורג ןיא ייז ןגיילפיזנוצ
 -סיוא רעמַאוגנַאל ,וויטקעיבָא םוצ םינפ ןטימ םיתמ יד ןרעקּפָא טסייה
 | ,"לג"דא ןרופ יד ןדָאל

 טכיש ןייא ןטישַאב םוצ ךלַאק טימ טמוק .עד-סע ןופ ָאטוא ןַא
 100 יד ןופ רענייא ,טכיש עטייווצ יד טגיילעג טרעוו סע רעדייא ,םיתמ
 שטנעמ רעקיד ַא ,ןַאמרעבַאה רעדיינש רעד זיא ָאד ןטעברַא סָאװ ןדיי
 -רַא רע זַא ,טלַאה ַארעיגַאמ טנַאנעטױלדָאּפוש רעד .,רעקיטַאמטסַא ןַא
 ןיא םליצ ןוא רעװלָאװער םעד סױרַא טיצ ַארעיגַאמ ,םַאוגנַאל וצ טעב
 -עשויעצ רעד .ךיז טלַאהַאב ןוא טפױלטנַא רעטצעל רעד .ןענַאמרעבַאה

 -יומ רעד ןוא ,סָאש ַא ,םיא טגָאירעד ,ךָאנ םיא טפיול ןַאמ-ָאפוש רעט
 ,(ץישפיל קילעז ןופ תודע-תיבנ) ,,,סיפ ענייז ייב טגיל ןַאמרעבַאה רעט

 -יג ןדיי עקידנטעברַא יד ןופ ,טקַאב ןוז יד ,רעגײזַא 12 זיא סע
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 סצנעפ ןופ דרע רעכייוו רעד ןיא ּפָארַא טניר ןוא סייווש רעד ךיז טס
 תונברק 400 ןטרָאד ןעור סע -- ןטָאשרַאפ ןיוש זיא רבק רעד .ןטרָאג
 ,(תודע בור סָאד ןָא ןביג 400 לָאצ יד) טכַאנ רעכעלקערש רעד ןופ

 "ָאטעג םעניילק,, ןיא ןרָאװעג ןבירטעגנירַא ןענייז סָאװ ןדיי יד
 .םעד ןופ ןדיי יד ,םיה עירעמרַאדנַאשז -- ןוָאלרַאפ טינ טרָא סָאד ןרָאט
 ,תוריד יד ןופ ןײגסױרַא ,טינ ןרָאמ ָאטעג לייט "ןטלדיזעגסיזא, טינ
 ןריקיזיר ךָאד .עירעמרַאדנַאשז ןוא סע-סע טרילורטַאפ ןסַאג יד רעביא
 ,לַאטרַאװק "ןטלייוורעדסיוא  םעד ןיא ךיז ןעמוקַאבוצנײרַא ןשטנעמ
 רעבָא ןלַאּפ סע -- סָאד טגנילעג ןשטנעמ 20 ַא .עקסווָאקילרַאװש ףיוא
 ,תונברק קילדנעצ ַא ייברעד

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןרָאװעג "טלדיזעגסיוא, זיא-טכַאנ יד
 זיב) עקסײמָארַאטס ,ַאנַאירָאלּפ ,טָאטשטלַא ןופ ץַאלפ ;ןסַאג יד ןופ
 -ַארק-ָארַאטס ,עקווורטָאיפ ,עינדָאכעשפ ,ַאװַאלצַאװ ,ץענדָאגז ,(14 'מונ
 ,עינטישז ,עקצערימ ,ענוויפ ,(ןטרָאג סצנעפ ןופ טייז יד) עקסווָאק
 רעזייה יד ןוא עלַאמ ,עקודָארג ,עקסווָאקילרַאװש ,ענלַאטיּפש ,ענדורב
 -עגקעװַא טכַאנ יד ןענייז סע .עװָאלַאװ ןופ 22 ןוא 20 ,18 ,16 'מונ
 ןיא ךיז ייב ןלַאפעג זיא ייז ןופ לייט ַא ,ןדיי רעמָאדַאר 12000 ןעגנַאג
 רעמָאדַאר רעד קעװַא ויא טכַאנ יד ,קורב ןפיוא רעדָא רעביטש יד
 ,(םױבלדנַאמ ןופ תודע-תיבג) ;טַארנדוי

 ;ךּוב װַאלסישטעימ טביירש תודע-תיבג ןיינ ןיא

 ןיא יײרעלָאטס רעד ןיא טעברַאעג ךיא בָאה 1942 טסוגױא זיב,
 ףעש רעד זיא ירפ טסוגיױא ןט17 םעד ,םָאדַאר ןופ טייוו טינ ,וָאלַאכימ
 -רָאד קידנעניימ ָאטעג רעמָאדַאר ןיא ןרָאּפעגקעװַא ײרעלָאטס רעד ןופ
 -ַאשָאק, ןעוװעג ןיב ךיא .יײרעלָאטס רעד רַאפ רעטעברַא ןעמענ וצ ןט
 ָאטױא ןַא טימ ןרָאּפעג זיא ףעש ןיימ ,ץַאלפסטעברַא ןיימ ייב "טריר
 -רַאװק ןשידיי ןיא ןרָאּפעגניײרַא ןענייז רימ .ןעמונעגטימ ךימ טָאה ןוא
 רעד ןוא ןסַאג יד ,טייקליטש עטיױט ַא טשרעהעג טָאה םורַא ,לַאט
 -עטש יד ףיוא .טולב םימ ןעוועג ןסָאגרַאפ ןענייז טָאטשטלַא ןופ ץַאלפ
 יױרפ ַא ןופ רעפרעק רעטיוט ַא ןעגנָאחעג זיא ןַאקרַאּפ ַא ןופ ןטָארדלכ
 -ייז רימ ,דניק ןסָאשרעד ַא ייברעד -- ךיוב םענעטינשעגפיוא ןַא טימ
 סעפוק עצנַאג ןגעלעג ןענייז ָאד ,ןטרָאג סצנעפ ןרָאּפעגײברַאפ ןענ
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 ןוא ןענַאטשעג ָאד זיא רע -- םולב ןקיד םעד טנעקרעד בָאה'כ ,םיתמ
 -ייהעג ןוא ָאטױא רעודנוא טקרעמַאב ןבָאה טייל-סע-סע יד ,טריגיריד
 ,ךיז ןגָארטּפָא דימו-ףכית ףעש ןיימ ןס

 רעד ףיוא עקודָארג ןופ ןרָאּפעגסױרַא זיא ןישַאמ רעזדנוא ןעוו
 רעױט-ָאטעג ןכרוד עוָאלַאװ ןופ יו טקרעמַאב ךיא בָאה רעװָאלַאװ
 -סע סעפורג 2 טרישרַאמסױרַא ןבָאה רענילבול ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 -לעה ןוא ּפָאק ןפיוא ןעלטיה יד טימ גנונעּפָאװַאב רעלופ ןיא ,טייל-סע
 ,סנירג ןוא ןעמולב טימ טצוּפרַאפ ןעוועג ןענייז .ייז ,םנעמיר יד ייב ןעמ
 ."ןוחצנ, ןופ ענעדירפוצ ,גנַאזעג טימ קידעבעל ,ךעליירפ טרישרַאמ ןבָאה

 ,ןטנַאקירבַאּפ דעמָאדַאר יד ןבָאה ,טסוגױא ןט17 םעד ,גָאטנָאמ
 -ַאפ-ןפַאװ רעד ןופ םַאנסיוא ןטימ) רעצעלפסטעברַא ןוא רעלדנעהיורט
 -וקַאב (ַאנעריס ןוא לעדַאפ-ַא טּפַאשטריװדנַאל ,יקסווָאלָאמָארק ,קירב
 ןטעברַא סָאװ ןדיי יד עוָאלַאװ ףיוא ןקישוצּפָא גנונעדרָארַאפ ַא ןעמ
 ןרָאװעג טריפעגּפָא ךַאװ ַא רעטנוא ןענייז ןדיי 3000 ךרע ַא .ייז ייב
 עוָאלַאװ ןופ ףיוח ןּפיוא ןרָאװעג טגנערבעג ןענייז יז ,ןײרַא ָאטעג ןיא
 ,7 'מונ

 יװ ןוא טרעטיצרַאּפ טרַאװ ָאטעג ןופ ליימ עטלדיזעגסיואדטינ יד -
 ,ןעמוק זומ סָאװ ,םעד ףיוא טבױטַאב

 ;טגלָאפ יו ןשינעבעלרעביא ענייז טביײרשַאב ןַאמזייּפש .חספ
 ןבָאה סָאג-ץרפ רעד ףיוא "טפַאשנײמעגסטײברַא, רעד ןיא, --

 ,רעפעטש-ןשַאמַאק ,סרעדיינש) תוכאלמ-ילעב רקיע רעד טעברַאעג

 - תוחפשמ יד טימ ןעמַאװצ םורַא ןוא םורַא ,(רעקינַאכעמ ,סרעטסוש
 ,ענעסָאלשרַאּפ ןסעזעג ָאד רימ ןענייז ןָא גָאטנוז ןופ .תושפנ 200 ַא
 ,ןריר טינ ןעמ םעוו "עקוווצַאלּפ , רעודנוא זַא ,טנכערעג ןבָאה רימ
 ןופ טכַאנ עצנַאג יד ,טכַאמרעװ רעד רַאפ טעברַאעג ןבָאה רימ לייוו
 רימ ןגעלפ טּפָא .יירעסיש ַא טרעהעג רימ ןבָאה גָאטנָאמ ף'וא גָאטנוז
 זיא רענייק .טרעטיצרַאפ ןרעװ טירט עשירענלעז ןופ גנַאלקּפָא ןפיוא
 ,ןפָאלשעג טינ

 ןופ .טנַאיצילָאּפ רעשידיי ַא ודנוא וצ ןעמוקעג זיא ירפ גָאטנָאמ
 טכַאנ עקיטנייה זיא ָאמעג לייט ןייא זַא ,טסזוורעד ךיז רימ ןבָאה םיא
 טעוו לייט ערעדנַא יד זַא ,ןענכער ףרַאד ןעמ ןוא ןרָאװעג טריטרָאפעד
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 ןוא ליטש ןרָאװעג ןענייז רימ ..טכַאנ עקידנעמוק יד ןרעוו טרידיווקיל
 | ,טקירדרעד

 יו יװַא .ןַאמטסַאפ ר"ד ודנוא וצ ןעמוקעג זיא ירפ 10 רעגײזַא
 -ֿפיױא ןסייהעג ודנוא ןַאמטסַאּפ ר"ד טָאה ,ןסע ןָא ןעוועג ןענייז רימ
 ךיז טָאה סָאװ ,ָא-ַאק -טעשז ןופ ןיזַאגַאמ-זייּפש םעד ןופ ריט יד ןכערּב
 -ָארּפ ןעמענ ןוא "טּפַאשנײמעגסטײברַא רעד טימ תונכשב ןענופעג
 -נַא ,ןסעגעג ןבָאה לייט ,גָאטימ ַא טכָאקעגּפָא ןבָאה ןעיורפ יד .ןטקוד
 רעד רַאפ קערש ןיא ,ודלַאה ןיא טלעטשעג ןסיב רעד ךיז טָאה ערעד
 טכַארברַאפ רימ ןבָאה ,ןגָאלשרעד ןוא טרינגיזער ,הנכס רעקידנעמוקנָא
 ,"טכַאנ יד ןעמוקעגנָא זיא'ס -- גָאט םעד

 ןרָאטקעלּפער יד ןדנוצעגנָא רעדיוו ךיז ןבָאה טכַאנ ייב 12 טקנופ
 זַא ,ןייטשרַאפ טנעקעג ןעמ טָאה ננוטכײלַאב רעד טול ,ןפמָאל ןוא
 ,סַאג עװָאלַאװ יד ןייז עיצקַא רעד ןופ רעטנעצ רעד טעװ לָאמ סָאד
 -ָאק-ייצילָאפ רעשידיי רעד ןיא .עקודָארג ןוא רענידרַאנרעב גָאר םייב
 -יצילָאפ עשידיי יד ןסייהעג טָאה ןוא סרעפיש ןעמוקעגנָא זיא עדנעמ
 - ת"ד ,גנורעקלעּפַאב-ָאטעג רענעבילבעגרעביא רעד ןייז עידומ ןטנַא
 -סױרַא ןלָאז יז ,ןסַאג עקידתונכש יד ןוא עווָאלַאװ טייז רעקניל רעד
 .עוָאלַאװ ףיוא ןייג

 ןשטנעמ יד ןענייז ,ןעמוקעגנָא ןענייז ןטנַאיצילָאפ יד רעדייא ךָאנ
 -ןשטנעמ ַא טָאה ןטייז עלַא ןופ .תוריד יד ןופ ןעגנַאגעג ןילַא ןיוש
 .עוָאלַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טמָארמשעג עסַאמ

 ;טלייצרעד ןַאמזייפש חספ רעטנָאמרעד רעד

 -ילָאפ .ַא ודנוא וצ ןעמוקעג זיא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ךיילג, --
 -ךיזסיוא רעד וצ .טייג טפַאשנײמעגסטײברַא, :טגָאזעגנָא ןוא טנַאיצ
 -נָא רעד ןיא קעװַא ןענייז רימ "!עװָאלַאװ ןופ גנוטכיר רעד ןיא "גנול
 ןוא .ןשטנעמ ןופ טלמיוועג ןיוש טָאה עווָאלַאװ יד ,גנוטכיר רענעזיוועג
 -רַאקעדלעמ טימ , :ןשטייד יד ןופ יירשעג רעד ּפָא טכליה טפול רעד
 ףיא  ייצילָאפ עשידיי יד רעביא טרזח לעפעב םעד !"סקניל -- ןעט
 | ,שיליופ

 -ץרפ רעד וצ טנעָאנ ענָאלָאק רעד ןיא טלעטשעג ךיז בָאה ךיא
 וצ סָאג-ץרפ רעד ןופ יו טקרעמַאב ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא ,סַאג
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 -יילפ יד ףיױא לקעפ ַא טימ דיי רערעטלע ןַא טייג וצ עװָאלַאװ רעד
 פָא ךיז טפור ןענַאטשעג ודנוא ןבעל זיא סָאװ ןַאמ-עד-סע רעד ,סעצ
 -סיפ םעד סױרַא טיצ ,"!רעטכייל םיא עכַאמ ךיא , :שמייד ןטייווצ ַא וצ
 ,טלַאפ ןוא ןייא ךיז טכערב ,סיוא ךיז טכיילג דיי רעד ,טסיש ןוא טעלָאט
 טרעװ םורַא עלייוװ ַא ןוא -- דנוװ רעד ןופ טניר טולב עלערינש ַא
 / .עשװלַאק עצנַאג ַא

 .רעד וצ םינפ ןטימ סענָאלָאק 9 ןעייטש רעוװָאלַאװ רעד ףיוא

 ןופ ,"גנולדיזסיוא , רעד וצ--עקזדָארג ןופ טייז רעד ןופ ,סַאג-רענילבול
 ,סענָאלָאק יד ןשיוצ .עיצקעלעס רעד וצ -- סַאג-ץרפ ןופ טייז רעד
 -ער ןוא ןפמָאל יד ,ןשטייד ןָאדרָאק ַא -- רעװָאלַאװ רעד סיוא גנעל
 קיטביל זיא עווָאלַאװ ןוא רענידרַאנרעב גָאר ןפיוא ,ןמכייל ןרָאטקעלפ

 -עגּפָא ,ענלצנייא ךיז ןגָארטרעד טייוו רעד ןופ .גָאט ןלעה ןטימ ןיא יו
 ןיא ,ליטש טוט זיא עיצקעלעס רעד ייב ןעייר יד ןיא ,ןסָאש ענעסיר
 ןעירפ .ןשטנעמ ערעטלע ןציז "גנולדיזסיוא, רעד וצ ענָאלָאק רעד
 ןעק ענָאלָאק רעד ןופ ףָאס םעד .ךעלקעפ ערעייז ףיוא רעדניק טימ

 -ָארַאטס זיב טייוו -- טייוו ךיז טיצ יז - ןּפַאכ טינ גיוא ןטימ ןעמ
 ,רעטייוו רשפא ןוא עקסוװָאקַארק

 טירט ,סױרָאפ עילָאװַאּפ ענָאלָאק רעודנוא ךיז טקור רעגייז ַא 1 םורַא
 זיא סָאג רעד ןופ רעװק ןרעביא ָאד .רענידרַאנרעב וצ ,טירט ייב
 ןרָאטקעלּפער יד .עד-סע ןוא סע-סע ןופ רעלַאּפש ַא טלעטשעגסיוא
 ,טכיל סעּפָאנס עכעליולב ייז רעביא ןפרַאװ

 -ייווצעצ ייר יד ,לָארטנָאק רעד וצ ךיז רימ ןרעטנענרעד ,ריפ וצ
 ,ןשטייד עקידנרילָארטנָאק יד ןופ םענייא וצ ךיז טקור רעדעי ,ךיז טג
 -- "!סּואעדַארג ,טונ, -- עטרַאקעדלעמ ןיימ ּפַאכ ַא טוט שטייד רעד
 היא רעױש-ָאטעג םעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא סיורָאפ ךיא ףיול לענש
 -ַארב ןשטייד יד ,ייר ַא ןיא 10 וצ סיוא ךיז ןלעטש רימ ּוװ ,רענילבול

 ךָאנ ְךיי טרעה סע .זירפַאק ןוא רָאמוה ןטיול זײװנסַאמ סיוא ןריק
 -ךיזסיוא , רעד וצ ,רענידרַאנרעב ףיוא ,סטכער -- לייטרוא רעד דנַאנַא
 -עיזלעמ ענעסירעצ סעפוק ןגיל טייל-סע-סע יד ןופ סיפ יד ייב ,"גנול
 ,סעטרַאק

 ןיא ,גנוגעװַאב ןָא רעױט-סגנַאגסױרַא םעד ןגעקטנַא ןעייטש רימ
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 ודנוא ןטלַאה ןוא ןשטייד יד ךיז ןעיירד זדנוא םורַא .גנונַאפש רעמומש
 ןרעטנוא סעפע טלַאהַאב ןוא דיי ַא טייטש רימ רַאפ ,ןלייצ ןייא ןיא
 ךיא .ןוז ןקירָאי-טכַא ןייז טלַאהַאב רע זַא ,סױרַא ךיז טזייוז ,לטנַאמ
 ןז םעד ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה םע םיסנ ערעסָאװ טימ טינ סייוו
 | ,עיצקעלעס רעד ךרוד ןריפוצכרוד

 טימ ןסָאגרַאפ ןענייז ןסַאג יד .,רעטייוו ןָא טלַאה יירעסיש יד
 ןשיטסידַאס ןוא החיצר טימ ןגָאלש ןוא ןסיש ןשטייד ערוכיש .טולב
 ,ןגינעגרַאּפ

 -וקָאד יד ןופ לָארטנָאק יד רעביא ןסייר ןשטייד יד ,טגָאט סע
 ןופ טייז עקודָארג רעד וצ רעטנעענ טייטש סָאװ ,ענָאלָאק יד ,ןטנעמ
 טקור ןוא עקסווָאקַארקָארַאטס וצ םינפ ןטימ- םוא ךיז טרעק ,עװָאלַאװ
 רעד וצ .,עפמַאר רעליווירַאמ רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא םַאוגנַאל ךיז
 ןרעוװ ףוס םוצ ,עטרינָאיצקעלעס טינ עפורג יד ןָא ךיז טסילש ענָאלָאק

 עגנַאל יד ,"עטריקַארבעגסיױא, יד טרִיּפעגסױרַא רענידרַאנרעב רעד ןופ

 ,ןשטייד עטנּפָאװַאב םורַא ןעלגניר ףוס ַא ןָא ענָאלָאק

 עדַאנָאנַאק יד ,ןסָאש ןכליה טנעָאנ רעד ןופ ןוא טייוו רעד ןופ
 ,רעקרַאטש ץלַא טרעוו

 םעניילק , ןיא טייל-סע-סע יד ןבָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 יז ןריפ סופ ןייא ףיוא ,ןוזפיחב ,טײקטײרג-םרַאלַא :טנדרָארַאפ ?ָאטעג
 ןפָאלעגסױרַא עטשרע יד ןענייז סָאװ יד ןופ "עיצקעלעס ,, ַא ךרוד ָאר
 רעד וצ ןבירטעג ןרעוו ."עטריקַארבעגסױא , 900 םורַא ,סָאג רעד ףיוא
 רעד ןיא טייג סָאװ ,ענָאלָאק רעד וצ ןסָאלשעגנָא ןרעוו ןוא עווָאלַאװ
 ,ןַאב םוצ גנוטכיר

 -ָאלָאק רעודנוא זיא -- ןַאמזייפש רעטייוו טלייצרעד -- גָאט רַאפ
 -ָאפ עשידייג ןוא סע-סע ךרוד טכַאװַאב ,"עטרינָאיצקעלעסעגסױא, ענ
 עינטישז ,עקסווָאקַארקָארַאטס ,עװָאלַאװ ךרוד ןרָאװעג טריפעג ,"ייציל
 ,קעוקור ,ךעלקעפ ,םיגורה ךיז ןרעגלַאװ געוו ןפיוא ,עקסוװָאקילרַאװש וצ
 זַא ,קנעדעג ךיא ,יירעסיש ַא ךיז טגָארטרעד עקסוװָאקַארקָארַאטס ןופ
 -עגרעביא ןשטייד יד ןבָאה "גנולדיזסיוא , רעד ןופ טכַאנ עטייווצ יד
 ' סָאװ .םעד ףיוא טרעדנווװעג ןײלַא ךימ בָאה ךיא ןוא ןדיי 860 טזָאל
 -עג ךיא ןיב -- טכַאנ יד "טלדיזעגסיוא, ןרָאװעג ןענייז סָאװ 10000 ןופ
 ,ןבילב
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 רעד ייברַאפ .טמַאסטעברַא םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענייז רימ ןעוו
 -קָאד עפורג יד ןסָאלשעגנָא ענָאלָאק רעודנוא וצ ךיז טָאה ,עינַאבעלפ
 יװ ,ןלָאמיּפש עשידיי יד ןופ לַאנָאסרעּפ רערַאטינַאס רעד ןוא םיריוט
 -יז רימ ,עד-סע רעד ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי 90 ַא -- ךיוא
 ,"עקסווָאקילרַאװש רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענ

 ךיא בָאה -- שטָאקַאר המלש טלייצרעד -- גָאטרַאפ 8 רעגיזַא, --
 ןופ רעטלע ןיא רעדניק עפורג ַא עינַאבעלפ רעד ןופ טייוו טינ ןעזעג
 -יש ןעמונרַאפ ךיז טָאה ןלייצ ןוא ייז ןלעטשסיוא טימ ,רָאי 15 זיב 4
 טָאה רע ...ךעלפעה רעייז ןעוועג זיא רע ,ומצעבו ודובכב ןײלַא סרעפ
 ןענַאװ ןופ ,םייהַא קירוצ יז ןעייג ןכיג ןיא זַא ,רעדניק יד טרעכיזרַאּפ
 ןעוועג ןענייז ייז .טינ ךיא סייוו -- ןרָאװעג ןעמונעג ןענייז רעדניק יד
 טקישעג ןענייז יז ,ענָאלָאק ַא ןיא 100 וצ טלעטשעגסיוא ,500 ןַאמ ַא
 -ָארג וצ רעטנעענ ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא ,"גנולדיזסיוא ,, רעד וצ ןרָאװעג
 ןסעועג זיא רע .רָאטַאנעס ןדנילב ,ןטלַא םעד ןעזעג ךיא בָאה ,עקוד
 םיא טָאה ,ןַאמ-םע-סע ַא ןענַאטשעג זיא םיא רעביא .,רַאוטָארט ןפיוא
 .ןענעװַאד ןסייהעג םיא טָאה ןוא תילט ַא ּפָאק ןפיוא ןפרָאװעגרעבירַא
 רעד טָאה םורַא עלייוו ַא ןיא ,טצכולשעג טָאה רָאטַאנעס רעטלַא רעד
 ,"ןסָאשרעד םיא ןַאמ-סע-סע

 ןיא) "םוירָאטַאלָאזיא , ןיא טניוװעג ןבָאה סָאװ ,טײלעמערָא יד
 ןבָאה ייז ןופ טייהרעמ יד ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז (עגָאגַאניס ןיא ןוא לוש
 ןופ ןענייז טכַאנ עקיבלעז יד .סַאג ןיא טעגרהרעד טייל-לע-סע יד
 .בלַאה ןוש םינקז ענעבילבעגרעביא ? ןרָאװעג טריפעגסיורַא ןטרָאד
 ףיוא עגָאגַאניס רעד ייב ָאד ןסָאשרעד יז ןבָאה טייל-סע-סע ? ,עטיוט
 ,(ץישפיל יז ןופ תודע-תיבג) ענשטינשזָאב

 -עטשעגקעװַא ןענייז עקסווָאקילרַאװש רעד ףיוא גנַאגניײרַא םייב !
 -סיגער יד טריפעגכרוד עטמַאַאב עשידיי ןבָאה ָאד .ןשיט ןרָאװעג טל
 קידנבײרשנײרַא ,ָאטעג םעיינ םעד ןופ סרעניווונייא יד ןופ עיצַארט
 טפעשעגסיוא ,רעמונ-עיצַארטסיגער םעיינ םעד עטרַאקעדלעמ רעד ןיא
 יד ףיוא ,קורב ןפיוא טגיילעצ ןשטנעמ ךיז ןבָאה קיטסייג ןוא שיזיפ
 ןשטייד יד ןבָאה רעגיײזַא 10 םורַא ,ןּפָאלשנייא ךיילג ןגעלפ ןוא ןפיוה
 ןצינערג יד ןיא ןײרַא טינ טייג סַאג עקסווָאקילרַאװש יד זַא ,ןדלָאמעג
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 -ָארט טריקָאלעגנייא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ןדיי יד ,ָאטעג םעיינ םעד ןופ
 ,ענלַאטיּפש ןוא ענדורב ,עינטישז ףיוא רעבירַא שינעלייא ןיא ךיז ןג
 -גוה ןענייז ןשטנעמ .(ןבעגעגקירוצ םעדכָאנ טרעוו עקסוװָאקילרַאוװש יד)
 םורַא ךיז ןעיירד סָאװ רענייגיצ יד .ןסע וצ סָאװ טינ ןבָאה -- קירעג
 רעד .,טירב ,ןַאקרַאּפ ןכרוד ,הבנגב ןדיי יד רַאפ ןפיוקרַאפ ,ָאטעג
 | ,סעטָאלז 100 טציא טלַאה טיורב ןופ זיירפ

 -פיונוצ םוצ ןעיײרעּפַאכ יד ןדיימוצסיוא ידכ ךיז ןטלַאהַאב ןדיי
 | ,עטיומ יד ןקידרעַאב ןוא ןביילק

 ןלָאמיּפש עשידיי יד ןופ םיאלוח יד ןופ גנולדיזסיוא רעד ןגעוו
 ,ע ןוא ןַאװיר ,ר ,לָאטיּפש ןופ סרעטסעוושדןקנַארק 'וועג יד .ןלייצרעד
 ;ןושלה הוב ,רענבַאשז-שטיװָאכלַאװ

 -נייא ןעימַאב תוחּפשמ ךיז ןגעלּפ גנולדיזסיוא רעד רַאּפ ךָאנ, --
 -געניימ ,לָאטיּפש ןיא םיבורק ערעכַאװש ןוא ערעטלע ערעייז ןריקָאלוצ
 ןופ ןשטנעמ עקיוָאד יד ןטיהוצסיוא חוכב ויא לָאטיּפש סָאד זַא ,קיד
 ןכָאנ ןגעלפ םיאלוח ערעגניי ,רעדיו ערעדנַא .ןרעוו וצ טקישעגסױרַא
 לָאטיּפש ןופ ךיז ןביירשוצסיוא רעכיג סָאװ ןעימַאב ךיז ןרעוו טנוזעג
 ,ץַאלּפסטעברַא זיא- טינ- ןכלעוו ַא ןעמוקַאב ןוא

 -'ס ,םיאלוח 53 ןעוועג לָאטיּפש ןיא ןענייז גנולדיזסיוא רעד ייב
 ןבעל רעמיצ ןייז ןופ ןיירַא לָאמיּפש ןיא ןבילקעגרעבירַא ךיוא ךיז טָאה
 -ץגנָא ויא רעכלעוו ,ןַאמרעקעב ףסוי רעטכיר 'וועג רעד לביטש-םיתמ
 לָאטיפש ןיא ;רָאי 1940 ןיא תושיגנ יד ןופ טייצ רעד ןיא רעהַא ןעמוק
 -לעפ רעד :לַאנָאסרעּפ-ספליה רעצנַאג רעד טעמכ ןטלַאהַאב ךיז טָאה

 עינָאס ,ןַאװיר עישזור סרעטסעווש-ןקנַארק יד ,ןייטשלקניפ ריאמ רעשד
 ,ַאקסלעיסַאנ עיסעצ ,שטיװָאכלַאװ עדרַאװדע ,דלעפנייש רתסא ,ןירָאג
 ,לַאנָאסרעּפ-סטּפַאשטריװ רעד ןוא ןַאמדירפ עלעב

 רושזיד טַאהעג טָאה שטיוװָאכלַאװו רעטסעווש-ןקנַארק יד יװ ױזַא
 זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא'מ ןוא גָאטנָאמ ףױא גָאטנוז ןופ
 ריא לָאמיּפש ןיא ןעמוקעג ןעמַאוצ ריא טימ זיא ,עיצקַא ןַא ךיז טיירג'ס
 -עג טייצ רעד ןיא זיא רעכלעוו ,שטיוָאכלאוו ַאעמָאלַאס ר"ד רעטומ
 ,לָאטיּפש ןופ טיבעג ןפיוא רעטקָאד רעקיצנייא רעד ןעוו

 ןופ ןעגנולײטּפָא ןבָאה גָאטנָאמ ףיוא גָאטנוז ןופ טכַאנ רעד ןיא
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 ,לָאטיּפש ןופ ףיוה ןפיוא טרישרַאמנײרַא ייצילָאפ רעשטייד ןוא סע-סע
 טקנופ ַא ה"ד ,טקנופלמַאז רעייז לָאמיּפש ןופ טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד
 ,ןעגנולייטּפָא עשטייד יד רַאּפ ןלעפַאב יד ןעגנַאגעג ןענייז'ס ןכלעוו ןופ
 ןריציפָא ןײרַא ןענייז לָאטיּפש ןיא .עיצקַא יד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ
 שטיוָאכלַאװ ר"ד טמיטשַאב טָאה סרעפיש - ,סרעריּפנָא ןוא סע-סע ןופ
 זיא'ס ,ץלַא רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאּפ זיא סָאװ ,לָאטיּפש ןופ ףעש ןרַאפ
 ,לָאטיפש ןופ ןינב םעד ןוָאלרַאפ טינ רָאט רענייק זַא ,לעּפַאב ַא סױרַא
 עקנַארק יד ןופ המישר ַא ןטיירגוצ ךיז ןסייהעג ייז ןבָאה םעד רעסיוא
 -יבלעז םעד הוא ןירַא געו ןיא ןמיירג ךיז ןוא ןעגנולייטּפָא יד טול
 ,טנװָא ןיא רעגײזַא 11 גָאטנָאמ ,גָאט ןק

 ןעמַאוצ םיאלוח יד זַא ,טגָאועג טָאה ָאפַאטשעג ןופ ףעש רעד
 ,לָאטיּפש רעדנַא ַא ןיא טריטרָאפסנַארטרעביא ןרעוו לַאנָאסרעּפ ןטימ
 ףיוא גרַאװנסע טָאה לָאטיּפש סָאד וצ ,טגערפעגכָאנ ךיוא ךיז ןבָאה יז
 -עג ןשטייד יד ןבָאה גָאט ןקידגָאטנָאמ םעד ןופ ךשמ ןיא .העש 4
 ןעועג רעבָא ןענייז עקנַארק יד ,ור וצ טשרמולכ לָאטיּפש םעד טזָאל
 יד טימַאב ךיז טָאה לַאנָאסרעּפ סָאד ,רעכיז טינ ןוא קיורמוא רעייז
 -עג ןוא טכָאקעג גָאט ןקיזָאד םעד טָאה ךיק יד ,ןקיורַאב וצ עקנַארק
 ,ןסע וצ טוג ןבעג

 ןופ גנוטײלגַאב ןיא םרעפיש ןעמוקעגנָא זיא טכַאנ ייב גָאטנָאמ
 3 זיב וַא ,שטיװָאכלַאװ ר"ד רעד ןלױּפַאב טָאה ןוא ןריציּפָא עכעלטע
 -עק סָאװ ,עקנַארק ןופ המישר ַא ןרעװ טלעטשעגפיונוצ לָאז גָאט רַאפ
 םיאלוח יד .ןגיל ןזומ סָאװ ,עקנַארק-רעווש ןופ המישר ַא ןוא ןייג ןענ
 ףיוא זייפש טימ ןגרָאזַאב ןוא ןָאטנָא ןסייהעג רע טָאה ןייג ןענעק סָאװ
 ןוא שרעדנַא ץעגרע לָאמיּפש סָאד רעבירַא ןגָארט ייז לייוו ,געװ םעד
 ,ןרופ ןעמוק ןלעוװ עקנַארק-רעווש יד ךָאנ זַא ,טרעכיזרַאפ ךיוא ןבָאה

 ,זייפש ןבעגעגסױרַא ,עקנַארק יד ןָאטעגנָא טָאה לַאנָאסרעּפ סָאד
 -ַאב ןבָאה סעיצרָאפ עקיבלעז יד .װיזַא'א געוו ןפיוא רעכעטנַאה ,ףייז
 ,ןײרַא געוו ןיא קיטרַאפ ,עקנַארק יד ,טעב ןיא עקנַארק-רעווש יד ןעמוק
 -רעווש ,ןלַאז-לָאטיּפש יד ןופ םענייא ןיא ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה
 ןוא טעב ןופ ןבייהוצפיוא טקרַאטשעג ךיז ןבָאה טעקעלַאק ןוא עקנַארק
 -ַאב ןעמעלַא טָאה ןייפ ןוא קערש .עפורג רעד וצ ןענַאטשענוצ ןענייז
 ,טשרעה
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 לָאטיּפש ןופ ןינב ןיא טרישרַאמנײרַא ןּבָאה רעגייזַא 12 םורַא
 -ַאב סרעפיש ףיוא ,ייצילָאפ עשיניַארקוא ןוא סע-סע ןופ ןעגנולײטּפָא
 ןוא טעניבַאק ןיא ןסָאלשרַאפ לַאנָאסרעּפ ןרַאטינַאס םעד ייז ןבָאה לעפ
 ןעמַאזוצ) לַאז-עיצַארעּפָא ןיא ןסָאלשרַאּפ לַאנָאסרעּפ-סטּפַאשטריװ םעד
 -נַארק יד רָאדירָאק ןפיוא טריפעגסױרַא יז ןבָאה םעד ךָאנ ,(ןָאזרעּפ 9
 -זיירפ, ןופ ןעוועג טריטסערַא ןענייז סָאװ ,גרעברעבליז ןוא רעבליז עק
 ,ןגָאלשעג סעקייהַאנ טימ ןפיוא ןשילַאיטסעב ַא ףיוא ןוא "גנוכַאװרעביא
 -נָאפ ןבעל ןרָאװעג ןסָאשרעד עדייב יז ןענייז רעטעפש טונימ רָאפ ַא
 | ,ףױהלָאטיּפש ןפיוא ןַאט

 רעשירענעוו רעד ןיא ןעגנַאנעג ןריציפָא-סע-סע יד ןענייז םעד ךָאנ
 ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיילג ןענייז סעקטוטיטסָארּפ עשידיי יירד ;גנולײטּפָא
 ןרעדנַא ןַא ןיא טקישעגּפָא ןעמ טָאה "סנירעירַא, יד ןוא טרָא ןפיוא
 -ץגניירַא ןעמ טָאה (ןַאמ 15) לַאנָאסרעּפ-סטפַאשטריװ םעד ,לָאטיּפש
 -וצּפָא ףיוא טייצ טונימ 10 ןבעגעג ייז ןטרָאד ןוא רעמיצָאדב ןיא טריפ
 טָאה שטיװָאכלַאװ ר"ד ןופ השקב רעד ףיוא ,טלעג ןוא ןכַאוטרעװ ןבעג
 טימ ייז ןקיניירַאפ וצ רָאנ יז ןקישקעװַא טינ ןעוועג םיכסמ סרעפיש
 99 -- עפורג עצנַאג יד ןלױפַאב טָאה רע ,לַאנָאסרעּפ-רַאטינַאס םעד
 | ,לָאטיּפש ןופ -ןריפוצסױרַא -- ןַאמ

 לַאנָאסרעּפ רעד זַא קידנעעז ,סעקעלַאק ןוא עקנַארק-רעווש יד
 ןמעב יד ןופ ןכָארקעגסױרַא תוחכ עטצעל יד טימ ןענייז ,קעװַא טייג
 -עלביולגמוא ,עשילרעטסיוא ןעזעג טָאה'מ .ןעװעטַאר ךיז טלָאװעג ןוא
 ןענייז ,סיפ .יד ףיוא ןסלער טימ ,עטריזילַארַאּפ ןשטנעמ :רעדליב עכ
 .ןעגנַאגעג

 רעדנירג םענופ לקינייא רעד ןַאמרעקעב ףעזוי רעקירָאי-82 רעד
 ןעװעטַאר ךיז קידנלעו ,ןָאטעגנָא הליחתכל ךיז טָאה לָאטיּפש ןופ
 -עג ךַאמ ַא ,טרינגיזער רע טָאה ,ךיז טיירג סע סָאװ רעבָא קידנעעז
 ,ןירַא טעב ןיא ךיז טרעקעגמוא ןוא טנַאה רעד טימ ןוט

 -טייד יד ןבָאה ,לָאטיּפש ןופ סױרַא זיא סָאװ ,לַאנָאסרעּפ םעד .
 טרַאװעג ןיוש טָאה לָאטיּפש ןרַאפ -- ,ךַאװ ַא טימ טלעטשעגמורַא ןש
 ןינב ןיא טריפעגניירַא ןעמ טָאה לַאנָאסרעּפ םעד ,ייצילָאפ עשידיי יד
 עקירביא יד ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה'ס וו ,טמַאסטעברַא ןשידיי ןופ
 ,"םיריוטקָאד
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 טגָארמ רעשטעב רעריפ-ייצילָאפ ןוא- עד-סע ןופ לעּפַאב ןפיוא
 50 ןײרַא ןטרָאנ סנצנעפ ןיא לָאטיּפש ןופ ייצילָאפ עשידיי יד סױרַא
 ַא ןיא טגײלעגקעװַא ןרעוו עלַא יז ,שעוו רעזיולב רעד ןיא עקנַארק
 ,ןסָאשרעד ןטַאמָאטויא טימ ןוא זיירק-בלַאה

 טיג םינקז-בשומ ןוא םימותי-תיב ןופ "גנולדיזסיוא, רעד ןגעוו
 ;דלַאװנירג עינַאמ רעביא

 -תיב ןופ ףיוה ןפיוא ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט רַאפ גָאטסניד, --
 -עג ךָאנ ןענייז רעדניק יד ,ןשטייד עטנּפָאװַאב טימ סָאטױא םימותי
 ןוא ןָאטעגנָא קיור ךיז ייז ןבָאה ,טקעוועגפיוא ייז טָאה'מ ןעוו ,ןּפָאלש
 רעייז ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .סָאטױא יד ןיא רעטרע יד ןעמונרַאפ
 טָאה ,ןרָאּפקעװַא ןרַאפ טונימ רעטצעל רעד ןיא ,רעבליז ר"ד רעיצרעד
 טָאה'מ ןעװו ,ךלימ עסייה ןוא םיורב רעדניק ייד ןשיוצ טלייטעצ רע
 ןגירקפיורַא ייז ןפלָאהעג טייל-סע-סע יד ןבָאה ,םינקז יד ןדָאלעגפױרַא
 עניילק ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה םינקז יד ,,.סָאטױא יד ףיוא ךיז
 | ,םיתילט ןוא ךעלקעפ

 -קעװַא ןרָאװעג זיא טייל עטלַא יד ןוא רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ
 טימ רעבליז ר"ד :םימותי-תיב ןופ לַאנָאסרעּפ רעצנַאג רעד טקישעג
 -סייוו ,יורפ רעד טימ רעגנַאל ,יורפ ןייז טימ דלעפסָארג ,החפשמ רעד
 רעדניק-גיוז יד ןופ ןירעגעלפ יד ,ןַאמדירּפ המחנ ,ןַאמניילק 'לרפ ,לָאק
 ,שטיוועקדוי האל ןיכעק יד ןוא עינול

 -עג טָאה עכלעוו ,עלחקבר םימותי-תיב ןופ ןירעקעב עטלַא יד
 ןענייז סָאטױא יד יװ ,םעד ךָאנ ,ןבילבעג יא ,םיפ ענעלָאװשעג טַאה
 ןופ עקנַאױק 7 טימ ןעמַאוצ טריפעגקעװַא ןרָאװעג יז זיא ,ןרָאּפעגּפָא
 ןוא םימותי-תיב ןופ ןינב ןרעטניה ,ןטרָאנ ןיא לָאטיּפש ןשימעדיפע
 ןייא רָאנ ,סנ יפ לע ,ןֿבעל ןבילבעג זיא'ס .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןטרָאד
 טריסערעטנירַאפ רעטעפש ךיז טָאה'ס ןכלעוו טימ ,עלעגנוי קירעיד
 ,"לָאטיּפש ןשימעדיפע ןופ לַאנָאסרעּפ סָאד

 -רַאוז ףיוא הסיפת רעד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד
 ,טכַאנ רעטייוצ רעד ןיא טקישעגקעװַא ןרָאװעג ןענייז ,סַאג-רעוװעש
 -צייוו עפיל ,רעגייג םיכַאָאי "םילשומדָאטעג , יד ןעוועג ןענייז יז ןשיווצ
 .רענייוו ןוא ץיכ לארשי .רעלדנעה
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 ןסַאג יד ףיוא .גָאט רעקידגָאטסניד רעד ןענַאטשעגפיוא זיא סע
 ןפיוא ןגיל םיתמ רעמ ךָאנ ,םיתמ רעטרעדנוח ךיז ןרעגלַאװ ָאטעג ןופ
 רעמָאד ר רעטנזיוט ,רעטנזיוט יד ןעגנַאגעג ןענייז'ס עכלעוו ךרוד ,געוו
 עשידיי ענעברָאטשעגסױא יד ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג םיפוג ךס ַא ,ןדיי

 עמױמ יד ןעלמַאופיונוצ ןטימ ,,.סַאג-ץרפ ,סַאג-לוש ,לעָאװ ןופ תוריד

 ...ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ךיז ןעמענרַאפ -- ןייז רבוק ןוא סרעפרעק

 | ;טלייצרעד ןַאמזייפש חספ

 -מוא ןבָארגעגסױא ןרָאװעג רעדיוו ןענייז גָאטרַאפ גָאטסניד ,, --
 -וצ ןעמ טָאה רעהַא ָאד ,ןטרָאג סצנעפ ןיא רעבירג עסיורג רעייהעג
 ןעוועג ןענייז טימרעד .,ןגעוו ןוא ןסַאג יד ןופ םיתמ עלַא טריפענפיונ
 ַא ,םידגב יד ןגױצעגּפָארַא טָאה לייט ַא ,ןדיי 100 ךרע ןַא ןעמונרַאפ
 -טרעוו ענענופעג יד ןבעגעגּפָא ןוא רעדיילק יד טכוזעגכרודַא טָאה לייט
 ןיא םיפוג יד טגיילעג ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ..ןעמרַאדנַאשז עשטייד יד ןכַאז

 ךלַאק טכיש םעד ףיוא ןוא ,ךלַאק טימ טכיש עדעי טישרַאפ ,רעבירג יד
 טָאה ,לופ ןרָאװעג זיא בורג רעד ןעוו ,םיפוג טכיש עשירפ ַא טגיילעג
 ,ןשטנעמ טגנערבעג רעהפיוא ןָא טָאה'מ ,דרע טימ טישרַאפ םיא ןעמ
 ,רעמעדיוב ,סרעלעק ,ןשינעטלעהַאב ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענייז עכלעוו

 רעכַאמעגייז ןעמָאל םעד טגנערבעג טָאה'מ יװ ,קנעדעג ךיא
 -עג םיא טָאה רעכלעוו ,םרַאדנַאשז םעד ןבעגעג טָאה רע ,ןַאמסָארטש
 -נעש םיא לָאז רע ,ךעלרעגייז ןוא סעטָאלז טנזיוט 70 ,רעלעק ןיא ןענופ
 ןוא טלעג סָאד ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה םרַאדנַאשז רעד ,ןבעל סָאד ןק
 ּוװ ,ןטרָאנ סצנעפ ןיא ןענַאמסָארטש טריפעגקעװַא ןוא ךעלרעגייז יד
 ןיא טקידרעַאב ןרָאװעג זיא ןַאמסָארטש ,ןסָאשרעד ןיילַא םיא טָאה רע
 ,ךס ַא רעייז ןעוועג ןענייז ןלַאפ עכלעַא ,רבק-ןסַאמ םעד

 -עפע רעסָאלש סלַא טזומעג ךיא בָאה ,טעברַא רעד וצ טפַאכעג
 יד ףיוא .רעבלעוועג ןוא ןעגנוניוו ענעסָאלשרַאּפ יד ךירטיוו ַא טימ ןענ
 -רַאּפ יד רעביא ,טולב ןופ סנכייצ קיטנעק ןעוועג םוטעמוא ןענייז ןסַאג
 ,ןגילפ סערַאמכ ןגָארטעג ךיז ןבָאה טולב רעקיטש עטרעווילג

 טנפעעג ךיא בָאה רעבלעוועג ןוא ןעגנוניוװ ענעסָאלשרַאפ יד
 רעד זיא ,רימ יד ןכַאמפיוא ןכָאנ ,ןעמרַאדנַאשז ןופ טייהגועוװנָא רעד ןיא
 ןוא טעלָאטסיפ ןטקערטשעגסיױא ןַא טימ ןיירַא רעטשרע רעד םרַאדנַאשו
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 .ןעלקניו עלַא ןיא ןוא רעדליב יד רעטנוא ,ןדָאלּפוש יד ןיא טכוזעג

 ןכַאזטרעװ ערעדנַא רעדָא עירעטושזיב ,טלעג ןענופעג טָאה רע בוא
 -עגכָאנ ןענייז זדנוא ךָאנ .סענעשעק יד ןיא ךיז וצ טקַאּפעג רע טָאה
 עצנַאנ סָאד ןגָארטעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי ןעגנַאג
 -קעװַא ץלַא סָאד ןרופ ןבָאה ןענַאד ןופ .סַאג רעד ףיוא סטוג ןוא בָאה
 ,ץַאלפ טָאטשטלַא ןפיוא טריּפעג

 ןַא ןרָאװעג ןענופעג זיא ,5 לעָאװ ףיוא גנוניוװ ַא ןענעפע םייב
 ,םרַאדנַאשז רעד ,ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה עכלֶעוו ,יורפ ןייז טימ דיי רעטלַא
 -סע ןקידנעייגכרוד ַא ןבעגעגרעביא ייז טָאה ,טיהעג זדנוא טָאה סָאװ
 -ייז יז ּווו ,ןטרָאג סצנעפ ןיא טריפעגקעוַא ייז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ-סע
 עכלעזַא רעקילדנעצ ןופ תודע ןעוועג ןיב ךיא ,ןסָאשרעד ןרָאװעג ןענ
 ,ןלַאפ

 -רַאפ ךימ טָאה- ,גנולדיזסיוא רעד ךָאנ סנגרָאמ וצ יוװ ,קנעדעג'כ
 -ַאב רימ טָאה רעכלעוו ,טסנידרעדנָאז ןופ "שטיידסקלָאּפ , ַא ןטלַאה
 ,ןטרָאג סצנעפ ןיא םיא טימ ןייג וצ ןוא עמעּפָאל ַא ןעמענ וצ ןליופ
 בורג ַא ןבָארגסױא ןדיי ַא ךָאנ טימ ןעמַאװצ טזומעג ךיא בָאה ןטרָאד
 קירָאי 6 ַא ןסעועג זיא זדנוא ןבעל .ףיט רעטעמ ןבלַאהרעדנַא ןופ
 ַא ןיא ,טנַאיצילָאפ רעשיליופ ַא ןטיהעג םיא טָאה'ס ,עלעגניי שידיי

 טינ ןבָאה רעטכעװ יד ןעוװ ,עלייוו ַא קידנצונסיוא ,טנעמָאמ ןסיוועג
 .סעגַארפ רָאפ ַא עלעגניי םעד טלעטשעג ךיא בָאה ,ןבעגעג גנוטכַא
 זיא גנולדיזסיוא רעד רַאפ ךָאנ זַא ,ןרָאװעג ריווועג םיא ןופ ןיב ךיא
 ךיז רע טָאה עמרוט רעד ןבעל ,"טייז רעשירַא, רעד ףיוא ןעוועג רע
 ןוא טפַאכעג םיא ןעמ טָאה ןטרָאד ,רעדניק עשיליופ טימ טליפשעג
 ןרָאװעג עלעגניי סָאד זיא ,בורג סָאד ןבָארגסױא ןכָאנ .טגנערבעגרעהַא
 .קרַאק ןיא ליוק-טעלָאטסיּפ ַא טימ ןסָאשרעד ןגיוא ערעזדנוא ףיוא
 ,ןבָארגַאב ןעמערַאװ ַא ךָאנ ןוא ןוטסיוא טזומעג םיא ןבָאה רימ

 ןעניז עכלעוו ,ערעדנַא ךױא ןענעכער ױזַא ןוא ןכער ךיא
 -עג ןבָארגַאב ןענייז ןטרָאד זַא ,ןטרָאג סצנעפ ןיא ןעוועג טקיטפעשַאב
 ,טכענ 2 יד ןופ תונברק ,םיתמ עשידיי 1500 םורַא ןרָאװ

 רעד ףיוא קעװַא ןענייז 1949 טסוגױא 17 ןוא 16 ןופ געט יד ןיא
 .ןדיי רעמָאדַאר טנזיױט 20 יװ רעקיצניװ טינ "גנולדיזסיוא;
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 .טקישעגקעװַא ןענייז עכלעוו ,ןדיי רעמָאדַאר טנזיוט 20 יד ןופ
 זיא "ָאטעג ןסיורג , ןופ "גנולדיזסיוא, רעד תעשב טױט ןּפיוא ןרָאװעג
 ןיא טציא טניוװ רעכלעוו ;שטיװָאקרעב ןתנ רענייא רונ ןבילבעג ןבעל
 ;רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה ןגָאז-תודע ןייז ,טרַאגמוטש

 -קעװַא יד ןופ דיי רענעבילבעגנבעל רעקיצנייא רעד ןיב ךיא,--
 ןעועג ןיוש זיא עכלעוו "גנולדיזסיוא רעסיורג , רעד טימ עטקישעג
 "רעקידעבעל ַא סױרַא קירוצ ןוא סענָאגַאװ יד ןיא

 -קערש ענעי ןיא ןשינעבעלרעביא ענייז טביײרשַאב שטיווװָאקרעב
 :געט עכעל

 רעד ןופ ןעמונעגסױרַא זדנוא ןעמ טָאה טסוגױא ןמ17 םעד, --
 םוצ טריפענוצ ןוא טעברַאעג בָאה ךיא ּוװ "טפַאשניימעג-סטעברַא,
 -רַאק-עדלעמ , ערעזדנוא ןזיוועג ןבָאה רימ ,עקודָארג ףיוא טקנופלמַאז
 ןענייזיס ּוו ,סַאג-עלקעיפ ףיוא טקישעגקעװַא זדנוא טָאה'מ רעבָא ,"ןט
 ."ןעלדיזוצסיוא , ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז עכלעוו ,עלַא יד ןענַאטשעג

 טָאה ךָאנרעד .,ירפ 3 זיב טכַאנ ייב 12 ןופ ןענַאטשעג ןטרָאד ןענייז רימ
 - געוו ןצנַאג םעד ףיוא .סענָאגַאװנַאב יד וצ געוו רעודנוא ןביױהעגנָא ךיז
 -ומ בָאה ךיא ,ןסָאשעג רעהפיוא ןָא רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןבָאה
 -ניה ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג טינ בָאה ןוא ,ךיז ןקוקוצמוא טַאהעג אר
 ןעמ טָאה ױזַא ,ןסָאש ןוא ןעיירשעג טרעהעג רָאנ בָאה'כ ,רימ רעט
 -ַאמ ףיוא קירבַאּפ-קַאבַאט רעד ייב עיניל-טייז רעד וצ טריפעגוצ זדנוא
 טָאה ,סענָאגַאװ יד ייב ןענַאטשעג ןיוש ןענייז רימ ןעוו ,סַאג-עקסליוויר
 םישובלמ-רעטניוו יד ןוא קעפעג עצנַאג סָאד ןעמונענוצ זדנוא ייב ןעמ
 ןוא סע-סע יד ןבָאה ייברעד .לווימש יד ןעיצּפָארַא ןסייהעג ךיוא ןוא
 -קיב יד ןופ סעבלָאק ןוא םנקעטש טימ ןגָאלשעג ךעלקערש רעניַארקוא

 -ייז ןטייז עדייב ןופ ּוװ ,רעלַאפש ַא ןײגכרורַא טזומעג ןבָאה עלַא ,ןס
 ,ןגָאלשעג ןוא סרעדרעמ יר ןענַאטשעג ןענ

 -קוא ךיוא יו טייל-סע-סע רעטנזיוט ןעוועג ןענייז ץַאלּפ ןפיוא |
 -יּפנָא-טפיוה יד ןענַאטשעג ןענייז'ס ,גנולייטּפָא סעקּפַאק ןופ רעניַאר
 יז בָאה ךיא) עקפַאק ,םולב ,רעשטעב :סע-סע רעמָאדַאר ןופ סרער
 ןבעגעג ןבָאה ייז .(טעברַאעג יז ייב בָאה'כ ןעוו ,טנעקרעד רעטעפש

 טגָאזעג ןבָאה ייז יו ,ידכ ,ןגָאלש רעקרַאטש ךָאנ ןסייהעג ןוא ןלעפַאב
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 -סיוא יד טרעהעג בָאה ךיא ."עמיומ ןיוש סענָאגַאװ יד ןיא ןריּפניירַא,
 ."ןעמענקעוו סעלַא, ןוא "טָאט זיב ןגַאלש , ןפור

 ןֿפױא ַאזַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא סענָאגַאװ יד ןיא ןדָאל סָאד
 עדעי זַא ,ןגָאלש יװַא ןבױהעגנָא ןוא ןָאגַאװ 1 זיולב טנפעעג טָאה'מ
 ,פעלק יד ןדיימוצסיוא ידכ ,ןָאגַאװ ןיא ןיירַא רעירפ סָאװ טלָאװעג טָאה
 .סענָאגַאװ יד ןיא ןפיול שינַאפ ןוא גנַארדעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס
 -ָאה ןוא טייל-סע-סע ןוא רעניַארקוא ןענַאטשעג ןענייז ןטייז עדייב ןופ
 ןיא ןייגוצפורַא ןרָאװעג טגיילעג זיא סָאװ ,טערב סָאד ,ןגָאלשעג ןב
 םיױק ןבָאה ןשטנעמ יד ןוא טולב ןופ קישטילג ןרָאװעג זיא ןָאגַאװ
 ןיײרַא עטקיטולבעצ ןוא ענעגָאלשעצ רימ ןענייז ףוס םוצ .ןיירַא טנעקעג
 זיא'ס ןוא ןַאמ 200 רשפא טקַאפעגניירַא ךיז טָאה'ס ּוװ ,ןָאגַאװ ןיא
 ױזַא ןעװעג זיא ךַאלּפ ןפיוא ,ןייטש וצ וליפא טרָא ןייק ןעוועג טינ
 -עג רימ ןבָאה .קינייװעניא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו זַא ,ךעלקערש
 רימ ,"סענָאגַאװ יד ןיא ןיוש ןענייז רימ סָאװ ,טָאג וצ טביולעג , :טגָאז
 -עג ןבָאה רימ ,טױט ןפיוא ןעייג רימ זַא ,טסּוװעג טינ טלָאמעד ןבָאה
 ,רעגַאל-סטעברַא ןַא ןיא זדנוא טריפימ זַא ,טניימ

 -עצס עכעלקערש יד ןעועג ךיא בָאה ןָאגַאװ ןופ לרעטצנעפ ןופ
 יד ןבָאה ,לופ ןעװעג ןיוש זיא ןָאגַאװ ןייא ןעוו ,ץַאלפ ןפיוא סענ
 ןשטנעמ יד ןוא ןגָאלש ןבױהעגנָא ,ןָאגַאװ ןטייווצ ַא טנפעעג ןשטייד
 טָאה'ס יו ,לָאצ רערעסערג ַא ןיא ךיז טקַאפעג גנַארדעג ןיא ןבָאה
 -עגסיוא ןבָאה ןשטייד יד יװ .!עזעג ךיוא בָאה ךיא .ןירַא טנעקעג
 יד ףױא רעדניק עניילק ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ יד טלעטש
 סָאד .טסורב רעד רעביא פעלק ןבעגעג סעבלָאק יד טימ ןוא טנעה
 סרעטומ יד עכלעוו ,רעסַאװ רעשעלפ יד טּפַאלקעצ םורַָא ױזַא ייז ןבָאה
 םעד ןליטש ןענעק וצ ידכ ,געװ ןפיוא ךיז טימ ןעמונעגטימ ןבָאה
 ,רעדניק ערעייז ןופ טשרוד

 ןיא ןעורעד טשרע רימ ןבָאה ,טרָא ןופ טרירעג ןבָאה רימ ןעוו
 -עג טינ זיאיס .ךיז ןענופעג רימ ןעגנוגנידַאב יש ַא רַאפ סָאװ
 -עטָא וצ טפול ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא ןעקנירט וצ רעסַאװ ןייק ןעוו
 ןענייז ךס ַא ןוא ןטלַאהסױא טנעקעג טינ סָאד ןבָאה ןשטנעמ יד .ןעמ
 טייהרעמ עטסערג יד זיא גָאט ןטייווצ ןיא ןיוש .,ןרָאװעג טקיטשרעד



 25 "גנולדיזסיוא עסיורג יד, !

 ןענַאמשעג ןענייז עכלעוו ,יד רָאנ ןענייז ןבעל ןבילבעג ,ןעמוקעגמוא
 2 ךָאנ לָאמ ןייא ,ןַאמ 20 ַא יו רעמ טינ ,רעטצנעפ יד וצ רעטנעענ
 ךיא .העש רָאּפ ַא ףיוא ןייטש ןבילבעג גוצ רעד זיא ,ןרָאּפ תעל-תעמ
 ןופ ןעוועג טייוו טינ ןיוש זיא סָאד זַא ,ןרָאװעג ריווועג רעטעפש ןיב
 זַא ,ןעועג ךיא בָאה ,טרירעג רעדיוו טָאה גוצ רעד ןעוו .עקנילּבערט
 -עטָא וצ טּפול סיוא רימ טלעפי'ס ;ןטלַאהסיוא ןענעק טינ רעגנעל לעוו'כ
 ןעוו ,טכַאנ ייב ,ןפױלטנַא וצ זיירפ ןדעי רַאפ ןסָאלשַאב בָאה'כ ןוא ןעמ
 ןעמוקַאבסױרַא ןעגנולעג רימ זיא ,גנוגעװַאב ןיא ןעוועג זיא גוצ רעד
 טקנופ זיא'ס .,ןעגנורפשּפָארַא ןוא לרעטצנעפ ןטעװעטָארדרַאפ ןופ ךיז
 -ץעג ןיב ךיא .,ןפָאלעגנײרַא ןיהַא ןיב ךיא ןוא דלַאװ ַא ןעוועג ןטרָאד
 םעד ןליטש וצ ידכ ,רעסַאװ טכוזעג ןוא תעל-תעמ ןצנַאנ ַא ןפָאל
 ןעקנורט טוומעג ןוא ןענופעג טיג רעבָא בָאה ךיא ,טשרוד ןכעלקערש
 ,סעקלעשזַאס עקיטָאלב יד ןופ

 לקיטש ַא ןבעגעג רימ טָאה רעכלעוו ,רעיופ ַא ןפָארטעג בָאה ךיא
 טָאה רעכלעוו ,יקסַאל-וווסָאק ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ףוס םוצ ,טיורב
 ,ןדיי ןעוועג ןענייז טרָאד .עקנילבערט ןופ רעטעמָאליק 8 ןענופעג ךיז

 -בערט ןופ ןרעגַאל יד ןופ םענייא ןעיובפיוא םייב םעברָאעג ןבָאה ייז
 ,ןיהַא טציא טגנערב ןעמ עכלעוו ,ןדיי יד זַא ,טסּוװעג ןיוש ןוא עקניל
 ערעטלע רָאנ ןעזעג ךיא בָאה ווּוסָאק ןיא ,טכַארבעגמוא ןטרָאד ןרעוו
 שטָאכ ,רעפרעד ןיא רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא זיא טנגוי עצנַאג יד ,ןדיי
 םינ ןעמ טעװ יז זַא ,ןדיי רעװָאסָאק יד טגָאזעגוצ ןבָאה ןשטייד יד
 .ןריר

 -טנַא ןענייז עכלעוו .ןדיי ליפ טנגעגַאב ךיא בָאה ווזסָאק ןיא
 ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו .עכלעזַא ךיוא ןוא סענָאגַאװ יד ןופ ןּפָאל
 -עג ןענייז'ס .ךַאװ עשיניַארקוא יד קידנפיוקרעביא ,אפוג עקנילבערט
 ןַאמ 50 ויב ןעמַאװצ ,רעװעשרַאװ 25: ַא ,ןדיי רעצלעק 10 ַא ןעוו
 ַא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .,רעמָאדַאר 2 ןפָארטעג ךיא בָאה ןטרָאד
 רעד .רעקנַאב ךיז טכוד -- ןעמָאנ ןטימ ,עצינילג ןופ ןוז ַא סרעשדלעפ
 ןופ ןַאמגיז לאירבג ןופ ןוז רערעגנוי רעד ,ןַאמגיז ןעוועג זיא רעטייווצ
 ,ןיזַאגַאמ-עיצקעפנָאק

 ןוא רָאה יד טרינעלט ,רעיופ סלַא ןָאטעגרעביא ךיז בָאה ךיא
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 וו ,םָאדַאר ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא ןעוו ,םָאדַאר ןייק ןעמוקעגקירוצ
 רימ טָאה ?ָאטעג םעניילק, ג"יַא םעד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןדיי יד

 -ָאדַאר יד זַא ,טלייצרעד בָאה ךיא ןעוו ,ןביילג טלָאװעג טינ רענייק
 עקנילבערט ןיא זַא ןוא טוט ןפיוא ןרָאװעג טריפעג ןענייז ןדיי רעמ
 רימ טָאה רעמָאּפ רענעגייא ןיימ וליּפַא ,ןדיי עלַא .ןעמ טנערב
 ןופ סעזערפ םוצ ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ןעוו ,ןביילג טלָאװעג טינ ךיוא
 ןעירשעגסױא רע טָאה ,טלייצרעד סָאד םיא ןוא ןַאמטסַאפ טַארנדוי
 ןופ ךימ ןפרָאװעגסױרַא ןוא "ןטיײקשירַאנ ןייק טינ דיר ,קרַאמס וד,
 ,"רעמיצ

* 8 
:: 

 :טשפ רָאנ ,"גנולדיזסיוא, טינ ,"עיצַאטרָאפעד , טינ -- ןכב
 ןוא תופידר ,ןעגנוקירעדינרעד ןופ רָאי ירד ךָאנ !גנוטָארסיוא
 ןמ16 ןופ ,ןט8 ןפיוא ןט4 ןופ טכענ יירד .יד ןעמוקעג ןענייז םיוניע
 עכלעוו .ןיא ,רָאי 1942 טסוגייא ןט18 ןפיוא ןט17 ןופ ןוא ןט17 ןפיוא
 ,ןדיי רעמָאדַאר טנזיוט 30 ןעמוקעגמוא ןענייז'ס

 ןופ סרעקנעה יד ,דרָאמ-ןסַאמ םעד ןופ רעריפסיוא עטקעריד יד |
 -ניק ערעזדנוא ןופ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעמַאמ ,סעטַאט ערעזדנוא
 רעריפ-ייצילָאפ ןוא- סע-סע ?ןעוװעג ייר רעטשרע רעד ןיא ןענייז ,רעד
 טכױפ רעריפמרוטשטפוַאה-סע-סע ,(0 28606040860 רעשטעב  ר"ד

 -טפוַאה-סע-סע ,(3}טומ) םולב רעריפנַאבמרוטש-סע-סע 0
 סרעפיש רעריפמרוטשרעטנוא-סע-סע ,(ט061מ1108) ךירנייוו רעריפמרוטש
 -סע-סע ,(90060060 לעקעש רעריפמרוטשרעטנוא-סעדסע ,(500100615)
 ןַאמױנ רעריפמרוטש-סע-סע ,(50000) דליש רעריפמרוטשרעטנוא
 רעריפמרוטש-סע-סע ,(=טסחפ) סקופ רעריפמרוטש-סע-סע ,(אסטנמגזת)
 ,(160114006) רעדנעלרוק רעריפרַאשרעבָא-סע-סע- ,(412156) עװַארק
 ךעלגעמ טינ זיא'ס עכלעוו ,לָאצ ַא ןָא סרעדרעמ ערעדנַא -- ייז ץוח
 ןמימ ףמַאק םוצ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןענייז סָאד .ןענכערוצסיוא
 סעיצַאמרָאפ-רעטילימ ןייצ יד וצ זיב עטנּפָאװַאב יד ,ָאטעג רעמָאדַאר
 -יז ,עד-סע ,(רעטייר) ףפָאקנעטָאט-סע-סע .עירעטנַאפניא-סע-סע ןופ
 ,ַאייא (ןשטיידסקלָאפ) טסנידרעדנָאז ,עירעמרַאדנַאשז ,(טסניד-סטייהרעכ
 ןופ רעטייל רעד וליפַא לייטנָא רעייז טגָאזעגּפָא טינ טלָאמעד ןבָאה'ס
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 ךמס ןפיוא) ...עממַאַאב ,ןשמייד עכעלנעוועג ,טסָאפ רעמָאדַאר רעד

 ,(ידנַא ןוא גרעבדלָאג ,מ ןופ ןגָאז-תודע ןופ

4 : 1 
* 

 / = ןדיי עטוַאגרַאפ ,עטקיטשרעד ,עטעדרָאמרעד טנויוט 0
 עקידלושמוא ןופ טייק רעקינָאילימ-6 רעד ןיא לגניר ַא זיולב זיא סָאד

 ,היח-רעלטיה רעקיטולב רעד ןופ תונברק עזָאלרעװ ןוא

 סנעמעוו ,רעדניק ןוא םינקז ,ןעױרפ א רענעמ טנויוט 0
 ,ןדיי ןרָאװעג ןריובעג ןענייז ייז סָאװ ,ןעוועג זיא אטח רעקיצנייא

 -בעט ןוא ןוז ,סרעטָאּפ ,סרעטומ ערעודנא ןופ טנויוט 0
 טרעהעגפיוא ןיוש ןבָאה רימ עכלעוו ךָאנ ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,רעט
 ןיוש ןענעק ןוא ןרָאװעג ןקורט ןענייז ןגיוא ערעזדנוא לייוו ,ןענייוװ וצ
 ,ןסיגרַאפ טינ ןרערט ןייק

 ערעייז !תובצמ ןוא םירובק ערעייז ןכוז וצ ּווװ טינ ןבָאה רימ
 ןופ סעירָאטַאמערק יד ןופ ךיור ןיטימ ןעמַאװצ ףױרַא ןענייז תומשנ

 -עג ןוא טכַאנ ייב . ןסירעגטימ טניוו רעד טָאה ׁשֵא רעייז ,עקנילבערט
 ,,,םציא זיב ךָאנ ייז טגָאי ןוא -- רעדלעפ יד ךרוד טגָאי

 רעד ךָאנ :רעצרעה ערעודנוא ןרערט עקיטולב טימ רָאנ ןענייוו'ס
 ,עצינעמילפ עטסרעייט ַא ךָאנ .רעטסעווש ַא ךָאנ ,ןעמַאמ רעקיצרַאה
 טצַאלּפ רעכלעוו ,ּפָאק ןייד ומסקירד טכענ עוָאלּפָאלש עגנַאל ןיא ןוא

 ן?ס ָאוור ַא פ :רַאנ ַא יװ ,רעדיוו ןוא רעדיוו טסגערפ ןוא קיטייוו ןופ

 רעטרעװ עטושפ יד טימ תוכז רעד ןרעוװ ןבעגעג זדנוא לָאז
 סנטָאש יד דובכ ןקירעהעג םעד ןבעגּפָא ןצרַאה ןפיט ןופ ןעייג סָאװ
 ,ןדיי רעמָאדַאר עטעדרָאמעגסױא טנזיױט 0 יד ןופ

 יד ןיא ןרױלרַאּפ ןבָאה טינ לָאז עכלעוו ,רעמָאדַאר ןייק .ָאטינ
 וצ רָאי ןופ רעבירעד ןלָאז .עטסטנעָאנ ענייז געט-טסוגיױא עכעלקערש
 ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןעגנוניוװ יד ןיא ןענערב שדוח םעד ןיא רָאי
 -ינ ןגיוב טייקליטש רעפיט ןיא רימָאל ,טכיל-רוכזי יד ןדיי רעמָאדַאר
 -בכשוח ענעי וצ תובשחמ ערעודנוא טימ ןרעקקירוצ ןוא פעק יד קירעד
 | - .ימכעג עקיר
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 םאדאר ןשידיי ןנעוו תועידי עניימעגלא
 : ' תועידי עשיּפַארנָאמעד

 : ' רוטקורטס עשימָאנָאקע

 ' ןבעל עכעלטּפַאשלעועג סָאד

 : , ןבעל עלערוטלוק סָאד

 ז

 הלשממ סרעלטיה רעטנוא
 , 1939 געט-רעבמעטפעס
 , ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא רעד
 . תושיגנ ןוא ןעגנוקינייפ עשטייד
 ("טַאר-ןעטסעטלע ,) "טַארנעדוי ,, רעד
 , םָאדַאר ןופ םישוריג עטשרע יד

 וו

 םאדאר ןיא אטענ
 , געט-ָאטעג עטשרע יד
 : ָאטעג ןיא גָאט רעטסָארפ ַא
 ׂ ָאטעג ןיא "סעיצקַא,
 "ןטסינומָאק ףיוא , עיצקַא-סנגילירפ יד
 ץיוושיוא ןיא רעמָאדַאר עטשרע יד
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 אטעג רעמאדאר ןיא עיצאזינאנרא ןוא רוטקורטס
 . עיצַארטסינימדַא-ָאטעג יד

 , . ןבעל עשימָאנָאקע סָאד
 ) ' גנַאװצסטעברַא רעד

 : . - בעל עשיטילָאפ סָאד

 : ' ןזעוו-טנוזעג סָאד

 : : תליה עלַאיצָאס

 ָאטעג ןיא ןבעל עלערוטלוק סָאד
 : ' ןבעל עזעיגילער סָאד

 ֵע

 "ונולדיזסיוא עסיורג , יד
 ָאטעג רעצינילנ ןופ עיצַאדיוװקיל יד
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